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Öz: Türkiye, II. Dünya Savaşı’na aktif olarak katılmamıştır. Karşılıklı saldırmazlık ve 

güvenlik taahhütleri içeren antlaşmalar imzalayarak uzun süre savaşın dışında kalmıştır. 

Mihver Devletlerinin mağlubiyetinin iyice kesinleştiği ve yeni bir dünya düzeninin 

kurulması yönünde adımlar atıldığı bir dönemde de Almanya ve Japonya’ya savaş ilan 

ederek bu politikasını terk etmiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin savaş ilanının basındaki 

yankıları çeşitli ulusal ve yabancı basından istifade ederek değerlendirilecektir. Çalışmanın 

amacı Türkiye’nin savaş ilanı kararını destekleyen ve haklılığını ortaya koymaya çalışan 

Türk basını ile Türkiye’nin savaş ilanını olumlu bulmakla birlikte genel olarak Türkiye’nin 

II. Dünya Savaşı’nda izlediği politikaya ilişkin eleştirel tutumu elden bırakmayan yabancı 

basın arasında oluşan açıyı ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İkinci Dünya Savaşı, Türk Basını, Türk Dış Politikası 

Abstract: Turkey did not actively take part in the World War II. She stayed out of the war 

for a long time by signing agreements that guaranteed bilateral non-aggression and 

security. Turkey abandoned this policy and declared war to Germany and Japan only when 

the defeat of the Axis Powers was certain and the Allied Powers started to take steps 

towards a new world order. In this study, the reflections of Turkey’s declaration of war in 

the press will be assessed through several national and foreign newspapers. The objective 

of the study is to reveal the difference between the Turkish press that supported the 

Turkey’s decision of war declaration and strove to present the rightfulness of Turkey’s 

position on the one hand, and the foreign press that kept the critical view towards the 

Turkish foreign policy during the WWII years while considering war declaration of Turkey 

as a positive step, on the other. 

Keywords: Turkey, World War II, Turkish Press, Turkish Foreign Policy 

Giriş 

1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın Polonya’ya taarruzu ile başlayan II. Dünya Savaşı, 

dünyanın tanıklık ettiği en dehşet verici ve yıkıcı savaş olarak tarihe geçmiştir. Savaş, asker ve 
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sivil kayıpların yanı sıra yayıldığı coğrafya açısından da dünya tarihinin en büyük savaşı 

olmuştur. Farklı coğrafyalarda çeşitli cepheler açılmış, savaşa doğrudan dâhil olmayan ülkeler 

bile savaş tehdidini yakından hissetmiştir. 

Kurulduğu günden itibaren dış politikasını, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve mutlak 

bağımsızlığını korumak olarak saptayan Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda stratejisini bu temel 

prensipler çerçevesinde savaşın dışında kalmak olarak belirlemiştir.
1
 Türkiye bunun için 

kendisini doğrudan savaşa çekebilecek düzenlemelerden kaçınmaya çalışmış sadece karşılıklı 

saldırmazlık ve güvenlik taahhütleri içeren antlaşmalar imzalayarak Avrupa'da beliren 

gruplaşmalara dâhil olmama yönünde bir siyaset izlemiştir.
2
  

Bu çerçevede Türkiye, 19 Ekim 1939 tarihinde İngiltere ve Fransa ile imzaladığı Üçlü 

İttifak Antlaşması’nda “Türkiye’nin bu antlaşmanın yükümlülükleri dolayısıyla, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) ile silahlı bir çatışmaya zorlanamayacağı” maddesinin 

yer almasını sağlamıştır.
3
 İtalya, İngiltere ve Fransa’ya savaş açtığı zaman Türkiye’nin Üçlü 

İttifak çerçevesinde savaşa katılması gündeme gelince Türkiye, savaşa katılması durumunda 

SSCB ile silahlı bir ihtilafa sürüklenebileceğini gerekçe göstererek savaş dışı konumunu devam 

ettirmiştir.
4
 Aynı stratejinin parçası olarak Almanların Balkanlara yaklaştığı bir dönemde 

Bulgaristan ile saldırmazlık paktı imzalamıştır. Yine SSCB Hükümeti ile 25 Mart 1941 

tarihinde imzaladığı saldırmazlık bildirisiyle Sovyetlerden Türkiye’nin saldırıya uğraması 

halinde tarafsız kalacağı konusunda güvence almıştır.
5
 

Türk Hükümeti, Almanya ile dostluk antlaşması imzalanması gündeme geldiğinde ise 

yapılacak antlaşmada, Almanya’nın Türkiye’den daha önceki antlaşmalar çerçevesinde vermiş 

olduğu taahhütleriyle çelişen hiçbir talepte bulunmamasını, Almanlar ile Sovyetler arasında 

çıkacak harpte Türkiye’nin tarafsızlığının garanti edilmesini istemiştir. Bu istekleri kabul 

edildikten sonra Almanya ile 18 Haziran 1941 tarihinde Türk-Alman Dostluk Antlaşması’nı 

imzalamış ve böylece Türkiye ile Almanya birbirinin toprak bütünlüğüne saygı 

göstereceklerine dair garanti vermiştir.
6
 Türkiye, Alman orduları Sovyet topraklarına saldırdığı 

zaman da tarafsızlığını ilan ederek bir kez daha savaş dışı durumu korumuştur. 

Müttefik Devletlerin savaşın kendi lehlerine dönmeye başladığı 1943 senesinden itibaren 

Türkiye’nin savaşa katılması yönünde taleplerini arttırdığı hatta zaman zaman baskı yaptığı bir 

dönemde Türkiye prensip olarak savaşa girmeyi kabul etmiştir.
7
 Öte yandan silah ve askeri araç 

bakımından zayıf bir orduyla katılacağı bir savaşın can ve mal kaybı bakımından felaketle 

sonuçlanacağı gerekçesiyle
8
 kendisine gerekli olan silah ve teçhizat temin edilmedikçe savaşa 

girmek konusunda isteksiz davranmıştır.
9
 Nihayetinde Türkiye talep ettiği savaş 

                                                             
1 Kamuran Gürün, Dış İlişkiler ve Türk Politikası (1939’dan Günümüze Kadar), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, Ankara 1983, s. 7. 
2 Türk Dış Politikası, C. I, Ed. Baskın Oran, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s. 399. 
3 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s. 

608-611. 
4 Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl: İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1946), T.C. Dışişleri Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, s. 9. 
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Türkiye Dış Politikasında....., s. 47-83. 
6 Ayrıntılı bilgi için bkz. Türkiye Dış Politikasında....., s. 96-121. 
7 Türkiye, 4-6 Aralık 1943 tarihleri arasında düzenlenen, ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı 
Churchill’inde hazır bulunduğu II. Kahire Konferansı’nda ilke olarak savaşa girmeyi ve en geç 15 Şubat 1944’e 

kadar hava alanlarının Müttefikler tarafından kullanılmasına razı olup olmayacağını bildirmeyi kabul etmiştir. Bkz. 

Mehmet Gönlübol- Cem Sar,  Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, Ankara 1996, s. 173-177. 
8 Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi (1939-1945), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1974, s. 227-229. 
9 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, C. I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1994, s. 413. 
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malzemelerinin karşılanmaması üzerine
10

 savaşa dâhil olmayarak savaş dışı kalma politikasını 

sürdürmüştür. 

1. Türkiye’nin Almanya ve Japonya ile Diplomatik İlişkilerini Kesmesi 

Türkiye’nin takip ettiği denge ve savaş dışı kalma politikasında 1944 yılı kritik bir dönüm 

noktası niteliğindedir. Çünkü bu dönem Müttefik Devletlerin Almanya'ya karşı kesin sonuca 

ulaşılacak bir harekât yapmayı düşündüğü bir dönemdir. Müttefik Devletler, Almanya’ya karşı 

kesin sonuca ulaşacak bir harekete kalkışmadan Türkiye’nin Almanya’ya krom sevkiyatını 

mutlaka durdurması gerektiğine inanmaktadırlar. Nitekim krom Almanya'nın savaşa devam 

etmesi için hayati öneme sahip bir maden durumundadır.
11

 

İşte bu nedenle İngiliz ve Amerikan büyükelçileri 19 Nisan 1944’te Türkiye’den 

Almanya’ya yaptığı krom ihracatını durdurması, aksi takdirde abluka tedbirlerine maruz 

kalacağı yönünde bir nota vermiştir.
12

 Bunun üzerine Türkiye savaştaki dengelerin 

Müttefiklerin lehine geliştiğini de dikkate alarak 21 Nisan 1944 tarihi itibarıyla Almanya'ya 

krom ihracını durdurma kararı almıştır.
13

 Krom ihracatını durdurarak Müttefik Devletler ile 

ilişkilerini güçlendirme konusunda önemli bir adım atan Türkiye için başka bir sorun ise 

Boğazlardan geçen Alman gemileri olmuştur. Çünkü Müttefikler, Türk Hükümeti’ni savaş 

malzemesi taşıyan Alman ticaret gemilerine Boğazlardan geçiş izni vermekle itham etmişlerdir. 

Türkiye’den Boğazlardan geçen bütün Alman gemilerini kontrol etmesini istemişlerdir.
14

 Bu 

durum Türkiye üzerinde baskı oluştururken, Kassel adındaki gemide yapılan aramada İngiliz 

iddialarını destekleyen bulguların olması Türkiye'yi zor durumda bırakmıştır. Yaşanan 

gelişmeler üzerine sorumluluğu üstlenen Numan Menemencioğlu, Türk-İngiliz ilişkilerinin 

kötüye gitmemesi için 15 Haziran 1944'te Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etmiştir.
15

 

Alman yanlısı bir politikacı olarak değerlendirdikleri Numan Menemencioğlu'nun istifa 

etmek zorunda kalmasını daha ileri talepler için fırsat olarak gören İngiliz Hükümeti
16

 15 

Haziran 1944'te Türkiye'ye resmi müracaatta bulunarak Almanya ile ekonomik ve diplomatik 

ilişkilerini kesmesini istemiştir.
17

 Çünkü İngiltere, Türk-Alman ilişkilerinin kesilmesinin Berlin 

üzerinde psikolojik etki yapacağı ve Balkan devletlerin de Almanya ile ilişkilerini keseceğine 

inanmaktadır. Ayrıca Türkiye’ye Türk-Alman ilişkilerinin kesilmesi halinde dış ticaretinde 

oluşacak boşluğu dolduracağı ve olası bir Alman saldırısı karşısında da Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) ile birlikte askeri yardımda bulunacağı konusunda söz vermiştir.
18

 

Nihayetinde Türk Hükümeti hem Almanların saldırması halinde Müttefiklerden yardım alacağı 

                                                             
10 Kahire Konferansı’nda alınan karar gereği Türkiye’ye yapılacak askeri yardımı tespit etmek amacıyla 1944 Ocak 
ayı başlarında Ankara’da Türk-İngiliz yetkililer arasında görüşmeler yapılmıştır. Heyetler arası yapılan görüşmelerde 

Türk yetkililer ilk etapta 500 Sherman tankı, 300 savaş uçağı ve en az 180.000 ton araç ve gereç verilmesini istemiş, 

hava üslerinin yapımı için daha fazla personel talep etmiştir. Söz konusu talepleri abartılı bulan İngiliz heyeti 

görüşmeleri keserek Ankara’dan ayrılmıştır. Bkz. Edward Weisband, II. Dünya Savaşında İnönü’nün Dış Politikası, 
C. III, Çev: Mehmet Ali Kayabal, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 2000, s. 10-15. 
11 Yavuz Özgüldür, Türk-Alman İlişkileri (1923-1945), Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s. 161. 
12 İlhan Tekeli- Selim İlkin, Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si, C. I,  İletişim 

Yayınları, İstanbul 2014, s. 336. 
13 Nuri Karakaş, "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'nin Krom Satışı ve Müttefik Politikaları", Tarih 

İncelemeleri Dergisi, C. XXV, S. 2, Aralık 2010, s. 477. 
14 Zehra Önder, II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2010, s. 289. 
15 Weisband, age, s. 62-63. 
16 Bülent Bakar, “Reel Politiğin Türk-Alman İlişkilerine Yansıması: Almanların Ülkelerine Dönmesi ve Türkiye'de 

Kalanların Enterne Edilmesi (1944-1945)”, Tarih Dergisi, S. 63, 2016 / 1, s. 96. 
17 Selim Deringil, Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 1994, s. 241. 
18 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, C. II, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s. 258. 



 

  

 Ulusal ve Yabancı Basında Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya Savaş İlanı  (23 Şubat 1945) 

 
History Studies 

 
1840 

 

Volume 12 

Issue 4 

August 

2020 

 
 

için hem de Müttefik Devletler ile ilişkilerini güçlendirmek adına Almanya ile ilişkilerini 

kesmeye karar vermiştir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), hükümetin aldığı bu kararı görüşmek için 2 

Ağustos 1944 tarihinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiştir. Konuyla ilgili açıklama 

yapan Başbakan Şükrü Saraçoğlu, “Alacağımız bu karar bir harp kararı değildir. Bunun bir 

harp kararına dönüşmesi karşı tarafın alacağı karara bağlıdır. Meclisin bu kararı tarihi bir 

karar olacak ve vatanın hayrına yarayacaktır” demiştir.
19

 Daha sonra oylamaya geçilmiş ve 

Almanya ile siyasi ve iktisadi ilişkilerin kesilmesi konusunda verilen önerge oturuma katılan 

411 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edilmiştir.
20

  

Bu arada ABD’nin Ankara Büyükelçisi Steinhardt, 28 Aralık 1944 tarihinde Dışişleri 

Bakanı Hasan Saka ile yaptığı görüşmede, Müttefiklerin Türkiye’nin Japonya ile olan siyasi ve 

iktisadi ilişkilerini kesmesini istediklerini bildirmiştir.
21

 Söz konusu talebi değerlendirmek 

üzere 3 Ocak 1945 tarihinde toplanan TBMM’de ilk sözü alan Hasan Saka yaptığı konuşmada, 

Türkiye’nin Japonya ile ilişkilerini kesmesinin hem Müttefikler davasına hem de Türkiye’nin 

menfaatlerine uygun bir gelişme olacağını söylemiştir. Özellikle Japonya ile siyasi 

münasebetlerin kesilmesi durumunun, harp haline dönüşmesinin ilgili tarafın alacağı karara ve 

atacağı adıma bağlı olduğunun altını çizmiştir. Konuyla ilgili söz alan diğer vekillere de 

Japonya ile ilişkilerin kesilmesinin doğru bir karar olacağı yönünde görüş bildirmiş ve 

nihayetinde Türkiye’nin Japonya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerini 6 Ocak 1945 tarihi 

itibarıyla kesmesi yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edilmiştir.
22

 Açıkçası Türkiye gerek 

Almanya gerekse Japonya ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerini keserek denge politikasından 

taviz verse de savaşa ancak karşı tarafın kendisine saldırması halinde katılacağını bildirerek bir 

kez daha savaş dışı kalma isteğini ortaya koymuştur.  

2. Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya Savaş İlanı 

Türkiye’nin dış politikasını Müttefik Devletlerin istediği yöne çevirdiği 1945 yılı, Mihver 

Devletlerinin savaşı kaybedeceğinin iyice anlaşıldığı bir dönemdir. Böyle bir dönemde 

İngiltere, ABD ve SSCB arasında devlet başkanları, dışişleri bakanları ve genelkurmay 

başkanları düzeyinde Yalta’da geniş katılımlı bir konferans düzenlenmiştir. Yalta 

Konferansı’nda savaşın son durumu, Almanya’nın geleceği, tazminat sorunu, Birleşmiş 

Milletler (BM) Teşkilat yapısı, büyük güçler arasındaki uzlaşma ve bundan sonra takip edilecek 

politikalar gibi çeşitli konular ele alınmıştır.
23

 

4 Şubat 1945 tarihinde başlayan ve 11 Şubat 1945 tarihinde sona eren görüşmelerde
24

 

Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve Mihver Devletlere savaş ilan etmesini kaçınılmaz hâle 

getiren gelişmeler konferansın 8 Şubat’taki beşinci genel kurul toplantısında yaşanmıştır.
25

 8 

Şubat sabahı dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıda BM Teşkilatı kurulması, 25 Nisan 

1945 tarihinde ABD'de şimdiye kadar BM Deklarasyonu'nu imzalayanlar ile ortak düşmana 

savaş ilan eden devletlerin katıldığı bir kuruluş konferansı düzenlenmesi konusunda görüş 

birliğine varılmıştır.
26

  

                                                             
19 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XIII, Fevkalede İnikat, (2 Ağustos 1944), s. 3-6. 
20 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XIII, Fevkalede İnikat, (2 Ağustos 1944), s. 11. 
21

 Weisband, age, s. 101. 
22 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XV, İnikat 19 (3 Ocak 1945), s. 8-11. 
23 Winston Churchill, Triumph and Tragedy: The Second World War, C. VI, RosettaBooks, New York 2002, s. 411. 
24 The Foreign Relations of The United States (FRUS), The Conferences at Malta and Yalta 1945, Government 

Printing Office, Washington 1955, Document 322-512. 
25 FRUS, The Conferences at Malta and Yalta 1945, Document 394, Page 773-775. 
26 FRUS, The Conferences at Malta and Yalta 1945, Document 382, Page 735-736. 
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Aynı gün devlet başkanları düzeyinde yapılan toplantıda da SSCB lideri Stalin, Dünya 

Güvenlik Teşkilatının kurulması yolunda Mihver Devletlere savaş ilan edilmesi şartının dikkate 

alınması gerektiğine vurgu yapınca, toplantının ana gündemi Mihver Devletlerine savaş ilan 

etmemiş; ama Müttefik Devletlere yardımda bulunmuş ülkelerin durumu olmuştur.
27

 Stalin, 

savaşarak bedel ödemiş devletlerle savaşa katılmak konusunda tereddüt göstermiş ve kazanan 

tarafta olmak için beklemiş, devletlerin konumlarının farklı olması gerektiğini ileri sürmüştür. 

Bunun üzerine ABD Başkanı Roosevelt; konferansa sadece 1 Mart 1945 tarihine kadar Mihver 

Devletlerine savaş ilan eden devletlerin davet edilmesini önermiştir.
28

 Stalin’in öneriyi kabul 

etmesi üzerine konferansa kimlerin katılabileceği konusu netlik kazanmıştır. 

Toplantıda Türkiye’nin bu bağlamdaki konumunu açıkça dile getiren İngiltere Başbakanı 

Churchill olmuştur. Türkiye’nin konferansa davet edilmesi konusunda genel bir kabul olmasa 

da Churchill, Türkiye’nin çok zor bir zamanda İngiltere ile ittifak yaptığını hatırlatmıştır. 

Türkiye’nin modern bir harpte yer alma konusunda yeterli düzeyde olmadığı düşüncesinden 

yani kendine güvenmemesinden dolayı savaşa katılmadığını belirtmiştir. Her ne kadar bir yıl 

önce savaşa girmesi için kendisine tanınan şansı kullanmamış olsa da nihayetinde Türkiye’nin 

savaş boyunca yürüttüğü politikanın dostane ve faydalı olduğunun altını çizmiştir. Churchill’in 

bu konuşması üzerine Stalin, Türkiye’nin Şubat sonundan önce Mihver Devletlere savaş ilan 

etmesi halinde konferansa davet edilmesini kabul edeceğini ifade etmiştir.
29

 Böylece BM 

Teşkilatı kurulması konferansına davet edilecek ülkeler listesine Türkiye de eklenmiştir. 

Yalta Konferansı akabinde İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Maurice Peterson, 20 Şubat 

1945 tarihinde Dışişleri Bakanı Hasan Saka ile bir araya gelmiştir. Görüşmede Peterson, 

Kırım'da toplanan konferansta alınan karar gereğince mevcut BM üyeleri dışında Mihver 

Devletlerine 1 Mart 1945 tarihinden önce savaş ilan etmiş ülkelerin 25 Nisan 1945’te San 

Francisco’da toplanacak konferansa davet edileceğini bildirmiştir. Ayrıca “Türkiye 

Cumhuriyeti 1 Mart 1945’den önce savaş ilanına karar verecek olursa buna müteakip BM 

beyannamesine katılmak arzusunda olduğunu da göstermelidir” demiştir.
30

 

Bunun üzerine Türk Hükümeti, BM’ye üye olarak girebilme şartını yerine getirebilmek için 

tatilde bulunan TBMM’yi acilen toplantıya çağırmıştır. 23 Şubat günü olağanüstü gündem ile 

toplanan TBMM’de ilk sözü Dışişleri Bakanı Hasan Saka almıştır. Yaptığı konuşmada, 

Peterson ile arasında geçen görüşmeyi aktarmış, Türkiye’nin her zaman dünya sulh ve 

emniyetini muhafaza etmek yolunda çalışan barış taraftarı milletlerin yanında yer aldığına 

vurgu yapmıştır. Müttefiklerle birlikte güdülen ulu dava uğrunda önce Almanya sonra Japonya 

ile her türlü münasebetinin kesildiğinden bahsetmiştir. Şimdi ise İngiltere tarafından yapılan bu 

son teklifin Türkiye’ye Müttefikler davasına yeni bir yardımda bulunma imkânı ve fırsatı 

verdiğini dile getirmiştir. Sözlerinin sonunda da hükümetin ülke menfaatlerine uygun olduğunu 

düşündüğü bu teklifin kabul edilmesi yönünde karar aldığını ifade etmiştir.
31

 

Hasan Saka'dan sonra sırasıyla A. Rana Tarhan, Şemsettin Günaltay, Mümtaz Ökmen, Rasih 

Kaplan, M. Emin Erişirgil ve Faik Öztrak birer konuşma yapmışlardır. Yapılan konuşmalarda 

genel olarak Türkiye’nin yıllardan beri dünyayı kasıp kavuran harbin önüne geçmek için daha 

tehlikenin ilk anında kurulan sulh cephesini yaratanlardan biri olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Sulhu korumak yolunda Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile yaptığı ittifak çerçevesinde 

yüklendiği sorumlulukları yerine getirdiği, kara gün dostu ve büyük komşusu SSCB’nin en 

                                                             
27 FRUS, The Conferences at Malta and Yalta 1945, Document 394, Page 773. 
28 FRUS, The Conferences at Malta and Yalta 1945, Document 394, Page 773. 
29 FRUS, The Conferences at Malta and Yalta 1945, Document 394, Page 774. 
30 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XV, Olağanüstü İnikat, (23 Şubat 1945), s. 126. 
31 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XV, Olağanüstü İnikat, (23 Şubat 1945), s. 126-127. 
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çetin günlerinde Türk-Sovyet dostluğuna sadık kaldığı belirtilmiştir. Saldırgan devletlerin en 

kuvvetli olduğu zamanlarda onun karşısına dikilip yolunu kapadığı söylenmiştir. Artık savaşa 

son verilmesinin zamanının geldiği, bu saatten sonra harple geçecek her gün birçok insanın 

hayatını kaybedeceği ve bu durum karşısında dünyada barışı bir an evvel kurmak ve korumak 

için çalışan kuvvetlerin safında Türkiye’nin de yerini alması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 

başta SSCB’nin genç ordusu olmak üzere yurtları için mücadele eden bütün BM orduları yâd 

edilmiştir. Konuşmalarının sonunda da hükümetin teklifinin kabul edilmesini istemişler, 

alınacak kararın Türkiye ve insanlık için hayırlı olacağına inandıklarını ifade etmişlerdir.
32

  

Milletvekillerinin konuşması bittikten sonra kürsüye gelen Başbakan Şükrü Saraçoğlu da 

yaptığı açıklamada; insanlık tarihinin son yıllarında bazı ülkelerin üstün ırk ve hayat sahası gibi 

saçmalıklarla hak ve adalet kaidelerini çiğneyerek, küçük ve masum milletleri birer birer 

boyunduruk altına alıp dünyayı zindan haline getirdiğini söylemiştir. Bu manzara karşısında 

insanlığı, medeniyeti, hürriyeti ve demokrasiyi kurtarmak için silaha sarılan büyük devletlerin 

yaptığı ağır ve uzun fedakârlıklar sayesinde dünyaya yeniden yaşama ümidinin verildiğini de 

ifade etmiştir. Ayrıca savaşın ilk dakikalarından itibaren her zaman sözünü, silahını ve kalbini 

demokrat milletlerin yanına koyan Türkiye’nin bugün bir adım daha atarak insanlığı, 

medeniyeti, hürriyeti, demokrasiyi kurtarmak ve savaş suçlularını cezalandırmak isteyenlerin 

arasındaki yerini resmen almasının zamanının geldiğini belirtmiştir. Bunun için de dünya ve 

insanlık menfaatlerine uygun olduğu kadar milli menfaatlere de uygun olarak Almanya ve 

Japonya'ya harp ilan edilmesi gerektiğini söylemiş ve bu konuda milletvekillerinin desteğini 

istemiştir.
 33

 

Şükrü Saraçoğlu’nun konuşması bittikten sonra “Almanya ile Japonya'ya harp ilanına ve 1 

Ocak 1942 tarihli Birleşik Milletler Beyannamesine Türkiye'nin katılmasına” dair verilen takrir 

için oylamaya geçilmiş ve takrir, oturuma katılan 401 milletvekilinin oyu ile kabul edilmiştir.
34

 

Böylece Türkiye, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek savaş dışı kalma politikasını 

bırakmış ve resmî olarak savaşa dâhil olmuştur. Ancak Türkiye’nin Mihver Devletlerine karşı 

savaş kararı alması kuşkusuz semboliktir ve Türk askerinin bir çatışmaya girmesini gerektiren 

bir durum söz konusu değildir. Zaten Türkiye’nin amacı aktif olarak savaşa dâhil olmak değil, 

BM Konferansı’na kurucu üye olarak katılabilmek için gerekli olan hukuki bir koşulu yerine 

getirmektir.  

Nihayetinde TBMM’nin aldığı bu karar sayesinde Türkiye maslahatgüzarı, Washington’da 

24 Şubat 1945 tarihinde Türkiye’nin 1942 Ocakta BM Beyannamesine iltihak etmekte olduğu 

hakkındaki vesikayı,
35

 28 Şubat günü de Türkiye’nin Birleşik Milletlere katıldığına dair 

beyannameyi imzalamıştır.
36

 6 Mart günü ise ABD Büyükelçisi M. Steinhardt, Dışişleri 

Bakanı’nı ziyaret ederek, Türkiye'nin San Francisco Konferansı’na ABD dâhil dört devlet 

namına, ABD Hükümeti tarafından davet edildiğini bildirmiştir.
37

 Böylece Türkiye, BM’nin 

kurucu üyeleri arasında yer almaya hak kazanmıştır. 

 

                                                             
32 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XV, Olağanüstü İnikat, (23 Şubat 1945), s. 126-131. 
33 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XV, Olağanüstü İnikat, (23 Şubat 1945), s. 131. 
34 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Devre, XV, Olağanüstü İnikat, (23 Şubat 1945), s. 131-132. 
35 Akşam, 25 Şubat 1945, s. 1.; Cumhuriyet, 25 Şubat 1945, s. 1; Tanin, 25 Şubat 1945, s. 1.; Ulus, 25 Şubat 1945, s. 
1.; Vakit, 25 Şubat 1945, s. 1. 
36 Akşam, 1 Mart 1945, s. 1.; Cumhuriyet, 2 Mart 1945, s. 1.; Tanin, 2 Mart 1945, s. 1.; Ulus, 2 Mart 1945, s. 1.; 

Vakit, 2 Mart 1945, s. 1. 
37 Akşam, 7 Mart 1945, s. 1.; Cumhuriyet, 7 Mart 1945, s. 1.; Tanin, 7 Mart 1945, s. 1.; Ulus, 7 Mart 1945, s. 1.; 
Vakit, 7 Mart 1945, s. 1. 
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3. Savaş İlanının Ulusal ve Yabancı Basındaki Yansımaları 

3.1. Ulusal Basında 

II. Dünya Savaşı’nın başladığı andan itibaren Türkiye’nin bu süreçte uyguladığı politikayı 

ve attığı adımları büyük oranda destekleyen Türk basını,
38

 TBMM'nin Almanya ile Japonya’ya 

savaş ilan etme kararı almasını olumlu karşılamıştır. Yaklaşık 3 hafta boyunca TBMM’nin 

kararıyla alakalı haberler yapan Türk basını ilk olarak “Almanya ve Japonya’ya Harp İlanı”, 

“Mihvere Karşı Harbe Girdik”, “Türkiye, Almanya’ya ve Japonya’ya Karşı Dün Harp İlân Etti” 

gibi manşetler altında TBMM’de alınan kararın oy birliğiyle alındığının altını çizmiştir. Alınan 

karar sayesinde Türkiye’nin Müttefik Devletlerin yanında bilfiil yer aldığına, BM 

Beyannamesi’ne katıldığına ve San Francisco Dünya Nizamı Konferansı’na gideceğine vurgu 

yapmıştır.
39

  

Türk basını ikinci olarak, Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya savaş ilan etmesinin doğru 

bir karar olduğunu göstermek için batılı devlet adamları ve komutanların, “Türkiye attığı bu 

adım sayesinde İngiltere ile ittifakını güçlendirecek ve San Francisco Konferansı’nda iyi bir 

şekilde karşılanacaktır” şeklindeki sözlerini aktarmıştır. Bu kapsamda Tuğgeneral Windham 

Deeds,
40

 ABD Hariciye Bakan Vekili M. Grew,
 41

 İngiltere Başbakanı Churchill
42

 ile Amiral 

Kelly
43

 tarafından yapılan açıklamalara yer vermiştir.  

Türk basını üçüncü olarak, Türkiye’nin Mihver’e savaş ilanı kararıyla ilgili özellikle de bu 

konuda Türkiye’yi destekleyen haber ve analizleri köşesine taşımıştır. Bu kapsamda İngiltere, 

ABD, Fransa, Yunanistan, İsviçre, Romanya ve Polonya basını ile Londra radyosunda yer alan 

haberleri aktarmıştır.
44

   

                                                             
38 II Dünya Savaşı’nda Türk basını, çıkarılan kanunların da etkisiyle hükümetin politikalarını desteklemiştir. 
Özellikle milletvekili gazeteciler, hükümet politikalarını kendi düşünceleri şeklinde ortaya koyarak, bu politikaları 

meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Hükümet politikalarına muhalif olan basın unsurlarına da yine gazeteci 

milletvekilleri cevap vermiştir. II. Dünya Savaşı’nda Türk basınının tavrı için bkz. Ahmet Çelik, “İkinci Dünya 

Savaşı’nda Hükümet-Basın İlişkileri ve Gazeteci Mebuslar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 28, S. 2, 
Temmuz 2018, s. 315-331,  
39 Akşam, 24 Şubat 1945, s. 1, 2.; Cumhuriyet, 24 Şubat 1945, s. 1, 3.; Tanin, 24 Şubat 1945, s. 1, 2.; Ulus, 24 Şubat 

1945, s. 1, 5.; Vakit, 24 Şubat 1945, s. 1, 4.  
40 Tuğgeneral konuşmasında, Türkiye'nin durumundaki hassasiyetin İngiltere tarafından anlayışla karşılandığını, 
Türkiye'nin 1940 ve 1941’in karanlık günlerinde ittifakına sadık kaldığını ve bu durumun İngilizler tarafından asla 

unutulmayacağını söylemiştir. Türkiye'nin savaş zamanında payına düşen her şeyi yerine getirdiğine vurgu yapmış 

ve “Şimdi tam müttefik olarak elimizi sizlere sevinçle uzatıyoruz." demiştir. Bkz. Ulus, 24 Şubat 1945, s. 1. 
41 Akşam, 26 Şubat 1945, s. 2.; Cumhuriyet, 26 Şubat 1945, s. 1, 3.; Tanin, 26 Şubat 1945, s. 1, 2.; Ulus, 26 Şubat 
1945, s. 1, 4.; Vakit, 26 Şubat 1945, s. 1, 4. 
42 Churchill, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaşa dâhil olmasa da çeşitli zamanlarda yapmış 

olduğu yardımlardan bahsetmiş, Türklerin dostluğu hususunda asla en ufak şüphesi olmadığını dile getirmiştir. 

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler safında hararetle karşılanacağını, iki memleket arasında yeniden kurulan dostluk 
bağının herhangi bir suretle zayıflamış telakki edemeyeceğini söylemiştir. Bkz. Akşam, 28 Şubat 1945, s. 1, 2.; 

Cumhuriyet, 28 Şubat 1945, s. 1, 3.; Tanin, 28 Şubat 1945, s. 1, 6.; Ulus, 28 Şubat 1945, s. 1, 4.; Vakit, 28 Şubat 

1945, s. 1, 4. 
43 II. Dünya Savaşı’nın dört yılını Türkiye’de geçirmiş olan Amiral Kelly yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaş 
esnasında özellikle İngiltere’ye yaptığı yardımlardan bahsetmiştir. Söz konusu yardımları Alman büyükelçisinin 

şiddetli protestolarına rağmen yaptığına vurgu yapmıştır. Türkiye’nin, Almanların Kafkasya’ya inmesine engel 

olarak orta Şark İngiliz cephesi açısından bir kale vazifesi gördüğünü, 1944 yazında Almanya’ya krom göndermeme 

kararı alıp onunla siyasi ve iktisadi münasebetlerini kestiğini ve bu hareketiyle Müttefikler davasına yapabileceği en 
büyük hizmeti sunduğunu ifade etmiştir. Sözlerinin sonunda da Türkiye’nin San Francisco Konferansı’nda iyi bir 

şekilde karşılanacağını söylemiştir. Bkz. Akşam, 15 Mart 1945, s. 2.; Cumhuriyet, 15 Mart 1945, s. 1, 3., Tanin, 15 

Mart 1945, s. 1, 2., Ulus, 15 Mart 1945, s. 1, 2.; Vakit, 15 Mart 1945, s. 1, 4. 
44 Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya savaş ilanı hakkında yabancı basında yer alan haber ve analizlere ilerleyen 
bölümler içerisinde yer verilecektir. 
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Bu arada Cumhuriyet gazetesi de “Kararımız Etrafında” başlığı altında yer alan 

makalesinde, Türkiye’nin SSCB ile arasındaki soğukluğu gidermek istercesine Türkiye’nin 

savaşa girme kararının Kızıl Ordu'nun kuruluş günü ile aynı güne denk gelmesinin iyi bir 

tesadüf olduğunu yazmıştır. Savaş boyunca kahramanca savaşan Kızıl Ordu’nun düşmanı 

sınırlarının içine kadar sürdüğünü söylemiş, SSCB’ye ve Kızıl Ordu’ya başarı dileklerinde 

bulunmuştur.
45

 

TBMM’nin Mihver Devletlerine savaş ilan etmesinin ardından pek çok yazar da konuyu 

köşesine taşımış, gazetelerin genel çizgisinde olduğu gibi hükümetin kararını destekleyen 

yazılar yazmışlardır. Söz konusu yazılarda ilk olarak, Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya 

kendi irade ve kararıyla yani herhangi bir baskı olmadan savaş ilan ettiğinin altını çizmişlerdir. 

Alınan karar sayesinde Türkiye’nin yeni bir dünya düzeni esaslarının tespiti sırasında masadaki 

yerini alacağına ve böylece dünyanın geleceği konusunda kendi görüşünü dile getirme ve 

ülkesinin çıkarlarını koruma imkânına kavuşacağına vurgu yapmışlardır.  

Köşe yazarları ikinci olarak, Türkiye'nin Müttefiklere yeteri kadar yardım etmediği ve bu 

nedenle San Francisco Konferansı’na davet edilmesinin doğru olmadığı yönündeki iddiaları 

çürütmeye çalışmışlardır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin savaştaki tarafsız tutumuyla 

beraber müttefikler davasına büyük hizmetler yaptığına dikkati çekmişler, Türkiye’nin savaşın 

başladığı andan itibaren demokrasiler safında yer aldığından, savaşa katılmamasına rağmen 

savaş boyunca en tehlikeli ve en ümitsiz günlerde bile Müttefiklerin davasına büyük katkı 

yapmış bir ülke olduğundan bahsetmişlerdir. Türkiye’nin takip ettiği bu siyaset sayesinde 

BM’ye üye olması için davet aldığını belirtmiş, dünya milletlerinin korkusuz ve hür bir şekilde 

yaşaması yolunda gereken bütün fedakârlığı yapacağını söylemişlerdir. 

Üçüncü olarak da Türkiye’nin aldığı kararı geç alınmış bir karar olarak görenlere cevap 

mahiyetinde Türkiye’nin şimdiye kadar hem kendisi hem de müttefikleri için gelişigüzel harbe 

atılmış olmayı faydalı bulmadığı için savaşa dâhil olmadığını dile getirmişlerdir. Türkiye’nin 

savaşa katılma konusunda uzun zamandır planlar yapan, savaşa katılmak için en uygun yani en 

zararsız anı bekleyip Müttefiklerin kapısını çalan bir ülke olmadığına vurgu yapmışlardır. 

Türkiye’nin savaş boyunca vermiş olduğu taahhütler çerçevesinde Müttefikler ile yoluna 

devam ettiğinin ve zamanı gelince de savaşa dâhil olduğunun altını çizmişlerdir. 

Örneğin bu konuda Akşam gazetesinden Necmeddin Sadak, “Türkiye Birleşmiş Milletler 

Arasında” başlığı ile kaleme aldığı makalesinde, savaşa girme kararının Türkiye’nin baş 

döndürücü dünya olayları karşısında bugüne kadar takip ettiği siyasetin en hayırlısı olduğunu 

söylemiştir. Sadak’a göre Türkiye savaşın başladığı andan itibaren demokrasiler safında yer 

almış, savaşa katılmamasına rağmen savaş boyunca en tehlikeli ve en ümitsiz günlerde bile 

Müttefiklerin davasına katkı yapmış bir ülkedir. Takip ettiği bu siyaset sayesinde BM’ye üye 

olması için davet almıştır. Şimdiye kadar hem kendisi hem de müttefikleri için gelişigüzel 

harbe atılmış olmayı faydalı bulmadığı için savaşa dâhil olmayan Türkiye artık dünyada 

hakkın, hürriyetin ve adaletin hüküm süreceği yeni bir düzene katkı sağlamak için savaşa dâhil 

olmaya karar vermiştir. Böylece millet ve memleket için en doğru adım atılmış, Türkiye’nin 

BM demecini benimsediği gösterilmiş, onlar gibi bütün hak ve yetkilere sahip olma imkânı elde 

edilmiştir.
46

 

Sadak, “Türkiye’nin Verdiği Kararın Tam Manası” başlıklı makalesinde ise Türkiye’nin 

aldığı kararı geç alınmış bir karar olarak görenler ile alınan kararın işe yaramayacağını 

söyleyenleri eleştirmiştir. Sadak’a göre Türkiye, savaşa katılma konusunda uzun zamandır 

                                                             
45 Cumhuriyet, 24 Şubat 1945, s. 1, 3. 
46 Necmeddin Sadak, “Türkiye Birleşmiş Milletler Arasında”, Akşam, 24 Şubat 1945, s. 1. 
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planlar yapan ve savaşa katılmak için en uygun yani en zararsız anı bekleyip Müttefiklerin 

kapısını çalan bir ülke değildir. Türkiye 6 yıldır ayakta tuttuğu savaşa hazır ordularıyla savaşa 

girmeden dahi Müttefiklere yardım etmiş, bundan sonrası için de kuvveti, nüfuzu, tarihi ve 

coğrafyasıyla dünyanın barış içinde yaşaması hususunda büyük hizmetler sunacak bir devlettir. 

Bu nedenle Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek BM ülkeleri içerisinde yer 

almayı kabul etmesi basit bir formalitenin çok daha ötesindedir. Bugünün gerçeği bu olup 

bundan sonra hangi gelişmelerin yaşanacağını zaman gösterecektir.
47

 

Cumhuriyet gazetesinden Nadir Nadi, “Tarihi Karar” isimli makalesinde, Almanya ve 

Japonya’ya harp ilan edilmesi kararıyla Tük milletinin bu savaşta demokrasi cephesinin zafer 

kazanmasını arzu ettiğini, insanlığın ve medeniyetin geleceğini demokrasinin zaferinde 

gördüğünü bir kez daha açığa vurduğundan bahsetmiştir. Nadi’ye göre Türkiye, harbin en 

sıkıntılı günlerinde bile bu duygu ve düşüncelerini gizlememiş, demokrasi cephesine bağlılığını 

bütün dünyaya ilan etmiştir. Saldırıya uğraması halinde bütün gücüyle buna karşı koymak 

azminde olduğunu göstermiş ve onun bu azmi Mihver güçlerinin ilerlemesine mâni olurken, 

Müttefikler açısından iyi günlerin doğmasının önünü açmıştır. Türkiye’nin savaşta izlediği yol 

lekesiz, çamursuz, dümdüz bir yoldur. Türkiye, milletleri birbirine düşman eden bir dünya 

fırtınası içinde hiçbir zikzak yapmamıştır. Bu nedenle TBMM’nin verdiği karar Türk 

siyasetinin savaşın en başından itibaren takip ettiği politikanın doğal bir sonucu olmuştur. 

Alınan karar Türk milletine büyük faydalar sağlayacaktır.
48

 

Nadi, “Kararımızın Yankıları Karşısında” başlığı ile kaleme aldığı makalesinde ise 

Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya karşı harp ilan etmesinin her tarafta iyi karşılandığı 

üzerinde durmuştur. Bütün yorumcuların Türkiye’nin her zaman demokrasiyi savunan 

milletlerin yanında yer aldığı, son kararıyla da şimdiye kadar yürüttüğü başarılı politikasının bir 

gereğini yerine getirdiği, barışın kurulması esnasında layık olduğu söz hakkını aldığı gibi 

konularda hemfikir olduklarına değinmiştir.
 49

 

Cumhuriyet gazetesinden Yavuz Abadan, “İngiltere ile Bağlarımız” isimli makalesinde, 

Türkiye’nin savaş ilanı kararıyla bir taraftan dünya üzerindeki haksızlığı kaldırmak için BM ile 

saflarını sıklaştırdığından bir taraftan da Türk-İngiliz ittifakını daha da güçlendirdiğinden 

bahsetmiştir. Buna örnek olarak Londra’ya giden Türk demiryolları heyetinin 1 milyon 

sterlinlik bir antlaşma yapmasını göstermiştir.
50

  

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Daver, “Türkiye’nin Dünya Barışındaki Kutsal Ülküleri” 

başlıklı makalesinde, Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya harp ilan etmesi karşısında 

genellikle olumlu olmakla beraber kötü niyetli yorumların da olduğundan söz etmiştir. Kötü 

niyetli yorumlara sadece Türk basının değil, yabancı basının da gereken cevabı verdiğini 

belirtmiştir. Buna örnek olarak Manchester Guardian gazetesinde, Türkiye’nin harp ilan 

etmesinin fırsat düşkünü bir hareket olarak görülmesinin yanlış olduğunu belirten açıklamayı 

aktarmıştır.
51

 

Tan gazetesinden Hüseyin Cahit Yalçın, “Türkiye’nin Son Kararı” başlığıyla kaleme aldığı 

makalesinde, Türkiye’nin savaş boyunca vermiş olduğu taahhütler çerçevesinde Müttefikler ile 

yoluna devam ettiğinden ve zamanı gelince de savaşa dâhil olduğundan bahsetmiştir. 

Türkiye’nin savaş boyunca takip ettiği politikayı anlamayanlar ile içlerindeki Türk 

                                                             
47 Necmeddin Sadak, “Türkiye’nin Verdiği Kararın Tam Manası”, Akşam, 26 Şubat 1945, s. 1. 
48 Nadir Nadi, “Tarihi Karar”, Cumhuriyet, 24 Şubat 1945, s. 1, 3. 
49 Nadir Nadi, “Kararımızın Yankıları Karşısında” Cumhuriyet, 25 Şubat 1945, s. 1. 
50 Yavuz Abadan, “İngiltere ile Bağlarımız”, Cumhuriyet, 4 Mart 1945, s. 1, 3. 
51 Abidin Daver, “Türkiye’nin Dünya Barışındaki Kutsal Ülküleri”, Cumhuriyet, 10 Mart 1945, s. 1, 3. 
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düşmanlığını ifade etmek için fırsat bekleyenlerin Türkiye hakkında çok yanlış hükümler 

verdiğini söylemiştir. Yalçın’a göre Türkiye takip ettiği siyaset sayesinde Alman ordularının 

Küçük ve Orta Asya’ya girmesine engel olmuş, Suriye, Mısır ve Irak’ın Nazilerin eline 

geçmesinin önüne geçmiştir. Türkiye bu politikasını savaş meydanlarında tek bir kişinin kanını 

akıtmadan yapmış, bundan dolayı da tebriki hak etmiştir. Türkiye artık maddi ve manevi bütün 

gücüyle Müttefiklerin yanındadır ve barış antlaşması imzalanıncaya kadar bütün gayretiyle 

düşmana karşı mücadele etmeye hazırdır.
52

 

Yalçın, “Türkiye’nin Kararı Karşısında” isimli makalesinde, Türkiye’nin savaşın 

başlamasından itibaren demokrasi davasına yapmış olduğu hizmete ve bu hizmetin Müttefik 

memleketlerde takdir edildiğine değinmiştir. Yalçın’a göre savaş başlayınca milletlerarası 

münasebetlerde hak ve adaletin sağlanmasını isteyen Türkiye bu uğurda İngiltere ve Fransa ile 

ittifak yapmıştır. Fransa savaş dışı kalınca İngiltere’nin yanında medeniyet ve insanlık 

davasının taraftarı sıfatıyla yerini korumuştur. Türkiye eskiden Nazi taraftarı olup da son 

dakikalarda Müttefikler safında yer alan ülkelerden biri değildir. Zaten Türkiye’nin Mihver’e 

savaş ilan etme kararı beş buçuk senelik bir sürecin mantıklı bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye hiçbir şahsi menfaat peşinde koşmadan demokrasiyi savunan devletlerin yanında yer 

almıştır. Türkiye’nin dostu olan ülkelerin özellikle de İngilizlerin bu hakikati görmesi ve 

yapılan fedakârlığı unutmaması Türkiye’nin takip ettiği siyasetin doğruluğu açısından önemli 

bir gelişmedir.
53

 

Yalçın, “Mr. Churchill’in Nutku” başlığı ile kaleme aldığı makalesinde ise İngiltere 

Başbakanı Churchill’in Avam Kamarasında yapmış olduğu konuşmadan bazı bölümler 

aktarmış ve Churchill’e, Türkiye hakkında sarsılmaz dostluk ve itimadını ifade eden 

beyanatından dolayı teşekkürlerini sunmuştur.
 54

 

Yalçın, “Harp Karşısında Türk Politikasını Anlayabilmek İçin” başlığı ile kaleme aldığı 

makalesinde de Türkiye’nin savaş esnasında yürüttüğü politikayı tam olarak anlamayanların 

olduğundan bahsetmiştir. Oysa Türkiye’nin savaş karşısında Sovyet komşusu ile olan dostça 

münasebetler çerçevesinde bir politika takip ettiğini söylemiş ve “Türk politikasının anahtarı 

budur” demiştir. Yalçın’a göre SSCB, Nazi Almanya’sıyla iş birliği yapmaya karar verince 

Türkiye de kendi selameti ve emniyeti için batılı demokrasilerle ittifak yapmıştır. Fakat bunu 

yaparken bu ittifakın hiçbir zaman Türkiye’yi SSCB ile harp haline sokamayacağı konusunda 

şart koşmuştur. Bu nedenle Türkiye 1940 yılında İtalya harbe girdiği zaman Sovyetler, 

Almanların yanında yer aldığı için yani onlarla çatışmamak için savaşa dâhil olmamıştır. 

Tahran Konferansı’ndan sonra Türkiye’nin savaşa dâhil olmama nedeni yine SSCB olmuştur. 

Çünkü Türkiye’nin 1944 yılında savaşa girmesi durumunda mücadele edeceği alan Bulgaristan 

topraklarıdır. Hâlbuki Bulgaristan, SSCB’nin dostudur ve Sovyetler bu Slav memlekete 

girilmesi konusunda Türkiye’ye bir teminat vermemiştir.
55

 

Türkiye’nin SSCB ile karşı karşıya gelmemek için savaşa katılmadığını söyleyen Yalçın, 

ayrıca Türkiye’nin Almanya’ya karşı yürüttüğü politika konusunda da SSCB’den ilham 

aldığının altını çizmiştir. Yalçın’a göre Sovyetler bir taraftan Japonlar ile dost kalırken, diğer 

taraftan Uzak Doğu’da harbe katılmadan bir kısım kuvvet bırakarak Japon kuvvetlerinin 

bölgeden ayrılmamasını sağlamış ve bu sayede müttefiklerine dolaylı olarak hizmet etmiştir. 

Türkiye’de aynı şekilde Almanya ile dost geçinir görünmüş; fakat Orta Doğu, Irak ve Afrika 

yolunu onlara kapalı tutmuştur. Kafkasları ve Karadeniz kıyılarını muhafaza ederek demokrasi 

                                                             
52 Hüseyin Cahit Yalçın, “Türkiye’nin Son Kararı”, Tan, 24 Şubat 1945, s. 1. 
53 Hüseyin Cahit Yalçın, “Türkiye’nin Kararı Karşısında”, Tanin, 26 Şubat 1945, s. 1. 
54 Hüseyin Cahit Yalçın, “Mr. Churchill’in Nutku”, Tanin, 1 Mart 1945, s. 1. 
55 Hüseyin Cahit Yalçın, “Harp Karşısında Türk Politikasını Anlayabilmek İçin”, Tanin, 4 Mart 1945, s. 1. 
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davasına paha biçilmez hizmetlerde bulunmuştur. Türkiye’nin savaşa dâhil olması gündeme 

gelince Türkler, Sovyet dostların da bu yönde bir kanaati olduğuna inandığı için tereddütsüz bir 

şekilde savaşa dâhil olmuştur. Nihayetinde Türkiye’nin takip ettiği savaş siyasetine uzaktan 

bakılınca anlaşılmaz gibi görünecek bütün noktalar, Türkiye’nin Sovyet dostluğuna verdiği 

kıymet ve ehemmiyet göz önüne getirilince gayet açık bir şekilde anlaşılacaktır.
56

 

Ulus gazetesinden Falih Rıfkı Atay, “Dünkü Tarihi Karar” başlığı ile kaleme aldığı 

makalesinde, Türkiye’nin BM arasında yer almayı hak eden bir devlet olduğundan 

bahsetmiştir. Atay’a göre kuruluşundan itibaren barışçı ve hürriyetçi bir dava takip eden 

Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda işgalci devletlere karşı demokrasiyi ve özgürlüğü savunan 

devletlere yardımda bulunarak zafere hizmet etmiştir. Bu hizmeti sayesinde BM arasında yer 

almak için gerekli ilk şartı yerine getirmiştir. İkinci şart olan Mihver Devletlere savaş ilan 

edilmesi ise TBMM’nin 23 Şubat tarihli oturumunda kabul edilmiştir. Böylece Türkiye 

dünyanın barış içerisinde yaşaması için maddi ve manevi bütün imkânlarını seferber etmeyi 

göze almış ülkeler içerisindeki yerini almıştır.
57

 

Ulus gazetesinden Esat Tekeli, “Birleşmiş Milletler Arasında Türkiye” isimli makalesinde, 

Türkiye’nin Almanya ile Japonya'ya savaş ilan ederek otuzdan fazla devleti bir araya getiren 

geniş bir birliğe katıldığına, milletlerarası alanda yeni bir konum elde edip ülkesinin 

menfaatlerini savunacağına değinmiştir. Alınan kararın Almanya ile Japonya'ya harp ilanının 

ötesinde BM beyannamesinde yer alan sorumlulukların kabulü anlamına geldiğinin altını 

çizmiştir. Söz konusu yükümlülüklerle Türkiye’nin dünya milletlerinin korkusuz ve hür bir 

şekilde yaşaması yolunda gereken bütün fedakârlığı yapacağını söylemiştir. Türkiye’nin 

yıllardır insani maksatlar doğrultusunda bir siyaset takip ettiğine ve bu siyaseti sayesinde 

BM’ye katılması için davet edildiğine vurgu yapmıştır. Türkiye’nin attığı bu adımla barış 

konferansında dünyanın geleceği konusunda kendi görüşünü dile getirme ve ülkesinin 

çıkarlarını koruma imkânına kavuştuğunu belirtmiştir.
58

 

Anadolu gazetesinden Haydar Rüştü Öktem, TBMM’nin Almanya ile Japonya’ya savaş ilan 

etme kararını tam zamanında verdiğinden bahsetmiştir. Savaşa girilmesi kararının sadece San 

Francisco Konferansı’na katılmak için değil, altı senedir bütün dünya milletlerine kan kusturan 

zalim rejimleri ortadan kaldırma sürecine yardım için alındığını da söylemiştir.
59

 

Yeni Asır gazetesinden Şevket Bilgin, tarihi övünçlerle dolu Türkiye’nin medeniyet dünyası 

ile faşist zorbalar arasındaki bu son hesaplaşma savaşında payına düşen yardımı yapmaktan 

çekinmediğini ifade etmiştir.
60

 

Ticaret, Borsa, Piyasa gazetesinden Süha Tükel, Türkiye’nin gerek savaş boyunca takip 

ettiği dürüst politika, gerekse TBMM’nin Mihver Devletlere savaş ilan etme kararı alması 

neticesinde BM safındaki yerini aldığına ve bunun gerekli sonuçlarını üstleneceğine vurgu 

yapmıştır. Kimsenin toprağında gözü olmayan, kendi toprağına da göz dikilmesine tahammül 

etmeyen Türkiye’nin, milletleri hürriyete kavuşturacak yolda yüklendiği ödevleri yerine 

getirmekte tereddüt etmeyeceğini söylemiştir.
61

 

Atay, “Beklediğimiz Mükâfat” isimli makalesinde, Türkiye'nin Müttefiklere yeteri kadar 

yardım etmediği ve bu nedenle San Francisco Konferansı’na davet edilmesinin doğru olmadığı 

                                                             
56 Hüseyin Cahit Yalçın, “Harp Karşısında Türk Politikasını Anlayabilmek İçin”, Tanin, 4 Mart 1945, s. 1. 
57 Falih Rıfkı Atay, “Dünkü Tarihi Karar”, Ulus, 24 Şubat 1945, s. 1, 2. 
58 Esat Tekeli “Birleşmiş Milletler Arasında Türkiye”, Ulus, 25 Şubat 1945, s. 2. 
59 “Tarihi Kararımıza Dair Yeni Yorumlar”, Ulus, 26 Şubat 1945, s. 4. 
60 “Tarihi Kararımıza Dair Yeni Yorumlar”, Ulus, 26 Şubat 1945, s. 4. 
61 “Tarihi Kararımıza Dair Yeni Yorumlar”, Ulus, 26 Şubat 1945, s. 4. 
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yönünde yorumda bulunan bazı Fransız gazetelerini eleştirmiştir. Atay’a göre I. Dünya 

Savaşı’nda imparatorluğu parçalanan Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda hiç kimseden bir karış 

toprak istememiş, Alman tehdidinin güçlü olduğu zamanlarda dostlarını sömürmeye 

kalkışmamıştır. Türkiye savaşın Müttefik Devletler aleyhine pek çok tehlikeyi barındırdığı bir 

dönemde Almanya'yı Boğazların ötesinde tutarak Müttefiklere hayati bir yardım yapmıştır. 

Zaten Türkiye’nin savaşa katılması halinde elde edeceği en büyük başarı Alman ordularını 

Boğazlarda tutmak olacaktır. Kimsenin ihtimal vermediği bu askeri başarıyı Türkiye savaşa 

girmeden elde etmiştir. Almanya'nın geri çekildiği ve savaşı kaybedeceğinin kesinleştiği bir 

dönemde ise Türkiye’nin tarafsızlık politikasıyla Almanya için faydalı olduğu yolundaki 

eleştiriler gerçeği yansıtmamaktadır.
62

 Atay yazısının devamında, Türkiye’nin takip ettiği 

siyasetin faydası konusunda İngiltere Başbakanı Churchill’in Avam Kamarası’nda yaptığı 

konuşmayla, ABD hariciye müsteşarının, Türkiye'nin BM safına katılmasından dolayı duyduğu 

memnuniyetten bahsetmiş ve Türkiye’ye karşı manasız yayınların son bulmasını istemiştir. 

Türkiye’nin San Francisco Konferansı’na gitmekle beklediği mükâfatın sadece barışçı ve 

hürriyetçi yeni bir dünyanın kuruluş müjdelerini almaktan ibaret olduğunun altını çizmiştir. 

Türkiye’nin sadece manevi olan bu mükâfata, yalnız II. Dünya Savaşı sırasındaki politikasıyla 

değil, Cumhuriyet kurulduğundan beri sarsılmadan devam eden politikasıyla hak kazandığına 

vurgu yapmıştır.
63

 

Vakit gazetesinden Asım Us, “Harp İlânı Kararımızın Manası” başlığını taşıyan 

makalesinde, Türkiye’nin şimdiye kadar fiili olarak savaşa katılmamasına rağmen demokratik 

devletlerin menfaatlerine büyük ölçüde yardımcı olduğundan bahsetmiştir. Us’a göre Türkiye 

1939 yılında Mihver Devletlerinin saldırganlık hareketleri açığa çıkınca gerek kendi milletinin 

hayat ve emniyetini, gerekse dünya barışını korumak için Türk-İngiliz ittifakını imzalayarak 

savaşta takip edeceği siyaseti belirlemiştir. Türk-İngiliz ittifakı aynı zamanda SSCB ile dostluk 

siyasetini muhafaza ettiği için, Türkiye daha o günden itibaren bugünkü demokrasi 

devletlerinin arasındaki yerini almaya başlamıştır. Savaş boyunca hareketlerini bu devletlerin 

siyasetlerine uyduran Türkiye, savaşa girme kararıyla da takip ettiği demokrasi yanlısı siyaseti 

kesin safhasına ulaşmıştır.
 
Bu arada Türkiye’nin Mihver Devletlerine harp ilan etmesi her türlü 

ihtimal göze alınarak alınmış bir karar olmakla beraber Türkiye’nin fiili durumunda şimdilik 

bir değişikliğe yol açacak bir mahiyette değildir.
64

 

Us, “Harp Kararımızın İlk Hayırlı Sonuçları” isimli makalesinde ise Türkiye’nin savaş 

boyunca yaptığı fedakârlıklar ile Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesi sonucu elde ettiği 

kazanımlara değinmiştir. Us’a göre alınan kararın ilk hayırlı sonucu, Türkiye’nin ABD ile bir 

antlaşma imzalayarak Ödünç Verme ve Kiralama Antlaşması’ndan faydalanabilme imkânına 

kavuşmasıdır. İkinci hayırlı sonuç, Türkiye’nin 25 Nisan 1945 tarihinde San Francisco’da 

toplanacak Milletlerarası Güvenlik Konferansı’na katılıp, burada Türk davasını savunma 

imkânını elde etmesidir. Üçüncü hayırlı sonuç ise yeni bir dünya düzeni esaslarının tespiti 

sırasında Türkiye’nin de masadaki yerini alıp önemli meselelerle ilgili söz söyleyebilme 

hakkına sahip olmasıdır.
65

 

Us, “Milli Siyasetimizin Zaferi” isimli makalesinde de Türkiye’nin İngiltere ile olan ittifak 

antlaşması kapsamında veya Yalta’da bir araya gelen üç devletin yaptığı siyasi baskı 

dolayısıyla Almanya ile Japonya’ya savaş ilan etmediğini öne sürmüştür. Us’a göre İngiltere, 

ABD ve SSCB yeni bir dünya düzenini kurma yolunda barış yanlısı memleketlerden 

                                                             
62 Falih Rıfkı Atay, “Beklediğimiz Mükâfat”, Ulus, 5 Mart 1945, s. 1, 2. 
63 Falih Rıfkı Atay, “Beklediğimiz Mükâfat”, Ulus, 5 Mart 1945, s. 1, 2. 
64 Asım Us, “Harp İlânı Kararımızın Manası”, Vakit, 24 Şubat 1945, s. 1. 
65 Asım Us, “Harp Kararımızın İlk Hayırlı Sonuçları”, Vakit, 25 Şubat 1945, s. 1, 4. 
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kendilerine yakın gördükleri bazı devletleri yanlarında görmek istemiştir. Bu devletlerden bir 

tanesi de Türkiye olmuştur. Çünkü üç büyük devlet, Yalta Konferansı’nda Türkiye’nin 

savaştaki tarafsız tutumuyla beraber müttefikler davasına büyük hizmetler yaptığını dikkate 

almış ve Türkiye’nin BM arasına katılmayı hak ettiğini kabul etmiştir. Daha sonra da 

Türkiye’nin istediği takdirde 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya ve Japonya’ya harp ilan 

ederek bu mevkiyi alabileceğini dostane bir şekilde hatırlatmışlardır. Bu tarzdaki bir muamele 

Türkiye için iftihara değer bir başarıdır. Savaşa girip girmeme konusunda serbest olan Türkiye, 

yine kendi irade ve kararıyla yani herhangi bir baskı olmadan müttefiklerin tarafına geçmiştir.
66

 

3.2. Yabancı Basında 

3.2.1.İngiliz Basınında 

Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda 1943’ten beri baskı yapan hem iktisadi gerekçelerle 

hem de Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklı jeostratejik hesaplarla Türkiye ile yakın 

ilişki kurmak isteyen İngiltere’de basın, bu kararın Mihver Devletlerin yenilgisinin kesinleştiği 

bir zamanda değil de Türkiye’ye en fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda verilmesi gerektiğinden 

bahsederek serzenişte bulunmuştur. Fakat nihayetinde Türkiye’nin savaş esnasında İngiltere’ye 

karşı takındığı dostane tutum ve yaptığı seferberlik sayesinde Alman taarruzunu önlenmesi gibi 

nedenlerle savaş ilanı kararının İngiliz halkı tarafından olumlu karşılanacağını yazmıştır. 

Ayrıca Türkiye’nin savaşa katılmasıyla birlikte Türk-İngiliz ittifakının tam olarak yürürlüğe 

girdiği, savaş sonrası dönemde İngiltere ile daha yakın bir iş birliğinin önünün açıldığı, 

İngiltere’nin hayati çıkarlarının bulunduğu Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılması esnasında 

Türkiye ile birlikte hareket edilebileceği gibi hususlara yer vererek İngiltere açısından önemine 

vurgu yapılmıştır.  

Örneğin bu konuda İngiliz Times gazetesi, “Türkiye Karar Veriyor” başlığı altında neşrettiği 

makalede, Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etme kararını BM Teşkilatına üye 

olmak için gerekli bir şartın yerine getirilmesi olarak değerlendirmiştir. Türkiye’nin savaşa 

katılım konusundaki tereddütlerinin geçmişte çok eleştiri aldığını bildiren gazete, katılım 

kararının gecikmiş olmakla birlikte yine de memnuniyetle karşılanacağını söylemiştir. İngiliz 

Hükümeti’nin Türkiye’nin savaşa katılımıyla ilgili olumlu tutumunu bütünüyle yansıtan söz 

konusu makalede, savaş yıllarında Türkiye’nin yeterli askeri donanıma sahip olmadığı 

gerekçesiyle savaşa katılım seçeneğinden uzak durduğundan bahsedilmiştir. 1943-44 

döneminde Türkiye’nin Müttefikler tarafından donatılmaya başlanmasından sonra da 

tereddütlerinin devam ettiği, öte yandan Türkiye’nin tarafsız pozisyonunun Ortadoğu’nun 

güvenliği için işlevli olduğu vurgulanmıştır. Savaşın en karanlık günlerinde Türklerin 

İngiltere’ye karşı durumunun tamamen dostane olduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin tehditlere ve 

toprak kazancı bakımından çekici tekliflere rağmen Türk-İngiliz ittifakına bağlı kaldığının altı 

çizilmiştir. Türkiye'nin Mihvere harp ilan etmiş olmasıyla Türk-İngiliz ittifakının tam olarak 

yürürlüğe girdiği ve bu olayın her iki memleket için büyük faydalar sağlayacağı yazılmıştır.
67

 

26 Şubat günü Times’ta çıkan bir başka haberde ise Şubat 1940’ta İngiltere ve Türkiye 

arasında imzalanan ticaret ve ödemeler antlaşmasıyla Aralık 1940’ta yapılan finansal 

antlaşmayı yenilemek üzere ekonomi uzmanlarından oluşan bir Türk heyetinin İngiltere’ye 

geldiği bildirilmiştir. Haberde antlaşmaların günün koşullarına uyarlanacağına ve bunu 

yaparken de Türkiye’nin savaşan ülke olarak yeni konumunun dikkate alınacağına vurgu 

yapılmıştır.
68

  

                                                             
66 Asım Us, “Milli Siyasetimizin Zaferi”, Vakit, 27 Şubat 1945, s. 1, 4. 
67 The Times, 24 Şubat 1945, s. 5. 
68 The Times, 26 Şubat 1945, s. 3. 
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İngiliz Radyo ve Basın İdaresi, Türkiye'nin Mihver devletlerine karşı harp ilanı üzerine 

yapmış olduğu yorumlarda, Türkiye'nin kararının Londra'da olumlu karşılandığından 

bahsetmiştir. Bu kararın Türkiye’nin uzun süredir Müttefiklerin davasına karşı açıkça 

gösterdiği sempatisinin en kuvvetli tezahürü olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’nin Türk-İngiliz 

ittifakına uygun olarak beş sene boyunca devam ettirdiği seferberlik sayesinde Almanya'nın 

taarruzunun önlendiğine değinmiştir. İngilizlerin savaşa hazır olmadığı buna karşılık 

Almanların kuvvetlerinin zirvesinde olduğu bir dönemde Türkiye’nin İngiliz davasına karşı 

olan sempatisini cesaretle ifade etmesinin asla unutulmayacağını söylemiştir.
69

 

Reuters Ajansı, Türk Dışişleri Bakanı’nı referans göstererek Türkiye’nin San-Francisco 

Konferansı’na katılmak için Almanya ve Japonya’ya harp ilan ettiğini ve alınan bu kararın 

yerinde olduğunu yazmıştır. Ancak aynı haberde İngiliz kamuoyunun Türkiye’nin Almanya’ya 

1943 yılında savaş ilan etmesini istemiş olduğunun altı çizilmiştir. Yine de Türkiye’nin aldığı 

kararın Almanya ve Japonya'nın manevi bakımdan tecridini kuvvetlendirmeye ve barışın tesisi 

esnasında Türkiye ile fiili iş birliğinin yapılmasına yaradığı belirtilmiştir.
70

  

Daily Express’te yer alan bir haberde, Türkiye'nin savaşa dâhil olmasının şimdi bile önemli 

sonuçları olacağı üzerinde durulmuştur. Tarafsız bir devlet sıfatıyla Boğazlardan harp 

gemilerinin geçmesine müsaade etmeyen Türkiye’nin, artık Boğazları Müttefik Devletlere 

açacağı ve bu sayede SSCB’ye daha çok malzeme gönderilebileceği yazılmıştır.
71

  

Türkiye’nin savaş ilanının ardından Western Mail’de “Türkler Savaşta” başlığı ile yer alan 

analizde uzun bir tereddüt ve oyalama sürecinin ardından Türkiye’nin nihayet savaşma kararı 

aldığı belirtilmiştir. Ancak bu kararın artık Mihver Devletlerin yenilgisinin gün gibi ortada 

olduğu bir zamanda değil de Türkiye’ye en fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda verilmesi 

gerektiğinden bahsedilmiş ve işte o zaman bu kararın daha fazla memnuniyetle karşılanacağına 

vurgu yapılmıştır. Türkiye’nin savaşa katılımının önemsizleştiği ana kadar Avrupa’daki 

gelişmeler karşısında “bekle ve gör” politikasını izlediği, şu anda muhtemelen herhangi bir 

silahlı harekât içinde bulunmayacağı ifade edilmiştir.  Analizin devamında askerî açıdan çok az 

etkisi olacak savaş kararının İngiltere’nin hayati çıkarlarının bulunduğu Ortadoğu’yu yeniden 

yapılandırırken Türkiye ile iş birliğinin önünü açması bakımından önemli olacağından 

bahsedilmiştir. Son olarak da Türkiye’nin Almanya’nın Ankara Büyük Elçisi Von Papen’in fiili 

kölesi olmasındansa Ortadoğu’da İngiltere için ılımlı bir dost ve müttefik olarak kalmasının 

daha faydalı olacağı dile getirilmiştir.
72

  

Daily Mail gazetesi, Türkiye'nin Almanya'ya ve Japonya'ya harp ilanının tarafsız devletler 

üzerinde olumlu etki yapacağını ve bu memleketlerin de benzer yönde kararlar alacağını 

yazmıştır. Çünkü tarafsızlık politikası izleyen memleketlerin 25 Nisan’da San Francisco'da 

başlayacak olan BM Konferansı’nda yer almalarının tek yolunun bu olduğunu gördüklerini 

söylemiştir. Daily Mail gazetesinin Stockholm muhabirinin Londra’ya gönderdiği telgrafta da 

Türkiye'nin Almanya'ya harp ilan ettiği haberiyle birlikte Berlinlilerin iyice umutsuzluğa 

                                                             
69 Akşam, 25 Şubat 1945, s. 1.; Cumhuriyet, 25 Şubat 1945, s. 1, 3.; Tanin, 25 Şubat 1945, s. 6.; Ulus, 25 Şubat 1945, 

s. 1. 
70 Akşam, 25 Şubat 1945, s. 1, 2.; Cumhuriyet, 25 Şubat 1945, s. 3.; Tanin, 25 Şubat 1945, s. 1, 6.; Ulus, 25 Şubat 

1945, s. 1, 4.; Vakit, 25 Şubat 1945, s. 4. 
71 Akşam, 25 Şubat 1945, s. 2.; Cumhuriyet, 25 Şubat 1945, s. 3.; Tanin, 25 Şubat 1945, s. 6.; Ulus, 25 Şubat 1945, s. 

4.; Vakit, 25 Şubat 1945, s. 4. 
72 Western Mail,  24 Şubat 1945, s. 2. 
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kapıldığı, bütün dünyanın onlardan nefret ettiğini düşünmeye başladığı ve son darbeyi de yemiş 

olduklarına inandıkları bildirilmiştir.
73

 

Britanova Ajansı, Türkiye’nin Mihver Devletlerine harp ilan etmesiyle birlikte Boğazları 

Müttefik güçlerin kullanımına açacağına ve böylece Boğazların hem SSCB’nin iaşesinde hem 

de Almanya'ya karşı harpte faydalı olacağına değinmiştir.
74

 

Sunday Express gazetesi, Türkiye’nin Müttefikler safında savaşa katılması münasebetiyle 

neşrettiği yazıda, savaşın mart ayına kadar zaferle sonuçlanacağının söylendiğini; ama savaş 

sona ermeden bu kadar katı beyanatta bulunmanın doğru olmadığı üzerinde durmuştur. Ama 

yine de Türkiye gibi tarafsız ülkelerin savaşa katılmasıyla birlikte mevcut durumun büyük 

ümitler beslenmesine hak verecek derecede iyi olduğunu ifade etmiştir.
75

 

Bir başka İngiliz gazetesi olan Spectator’da konuyla ilgili çıkan haberde, Mihver 

Devletlerine aynı tarihlerde savaş ilan eden Türkiye ve Mısır arasında bir karşılaştırmaya 

gidilmiştir. Gazeteye göre İngiliz güçleri tarafından korunan ve savaşın her safhasında İngiliz 

Hükümeti’yle iş birliği içinde olan Mısır Hükümeti’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilan 

etmesi, geçmişteki politikasından radikal bir değişim değildir. Oysa hem bir müttefik hem de 

tarafsız bir ülke olan Türkiye için durum farklıdır. Çünkü Türkiye’nin başta tarafsız 

pozisyonunu korumak konusundaki kararlılığı İngiltere’ye yaramış olsa da Almanya ile ticari 

ilişkileri sürdürmek konusunda ısrar etmesi ve aktif bir biçimde İngiltere ile iş birliğine 

Fyanaşmaması gerginliğe sebep olmuştur. Buna rağmen Türkiye’nin savaş öncesi Balkan 

ülkeleri arasında oynadığı yatıştırıcı rol düşünüldüğünde San Francisco’ya katılımı değerli 

olacaktır. Türkiye’nin stratejik pozisyonu olağanüstü derecede önemlidir ve bu ülkeyle yakın 

ilişkilerin ortaya çıkaracağı ekonomik fırsatlar da dikkate değerdir.
76

 

Mancherster Guardian gazetesi 23 ve 24 Şubat tarihlerinde Yalta kararları gereği 

Türkiye’nin savaş ilanına hazırlandığı ve Türk parlamentosunda savaş kararının oylandığı 

haberleri dışında
77

 24 Şubat’ta konuyla ilgili “Çoğunluk Partisi” başlığını taşıyan bir yoruma 

yer vermiştir. Yorumda, “Türkiye’nin Almanya’ya savaş ilanı haberleri üzerine birkaç kadeh 

kaldırılıp birkaç şapka havaya fırlatılacaktır. Türkiye’nin savaş girmesi herhangi bir fark 

yaratmayacak, ya da Türkiye büyük övgülere mazhar olmayacaktır. Ancak şüphesiz bu durum 

Türkiye’nin hatası değil” ifadeleri kullanılmıştır. Türkiye’nin üç büyükler olarak bilinen ABD, 

SSCB ve İngiltere’nin Kırım Konferansı’nda aldığı karara istinaden San Francisco’ya 

katılabilmek için bu adımı attığının altı çizilmiştir.
78

 

Aynı gazete 15 Mart tarihinde ise 1940 yılında özel bir misyonla Türkiye’ye gönderilmiş 

Amiral Howard Kelly’nin görüşlerini aktarmıştır. “Türkiye’nin 1940’ta Savaşa Girmesi Bir 

Felaketle Sonuçlanabilirdi” başlıklı haberde, Kelly’nin “Pek çok konferansın ardından 

Türkiye’nin prensipte savaşa girişi kabul edildi. Tartışma tarih konusunda yaşanıyordu: 

Savaşa katılım belirlenmiş bir tarihte mi olacaktı, yoksa hazırlıklar tamamlandığında mı?” 

sözlerine yer verilmiş ve müzakerelerin Türkiye’ye savaş yardımı ile ilgili sorunlar nedeniyle 

kesildiği ve 1944 yazına kadar Türkiye’nin savaşa girişi konusunun rafa kalktığı belirtilmiştir. 
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Türkiye’nin tarafsızlık pozisyonunun sınırlarını zorlayarak pek çok yardımda bulunduğuna 

vurgu yapılmıştır.
79

 

3.2.2. ABD Basınında 

Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya savaş ilanına karar verdiği 23 Şubat 1945 tarihinde 

Türkiye ile Ödünç Verme ve Kiralama Antlaşması imzalayan ABD’de basın, Türkiye’nin 

kararını son anda aldığı ve alınan kararın askeri öneminden çok politik bir anlam taşıdığı 

vurgusunu öne çıkarmıştır. Kararın iki ülke arasında yapılan antlaşmaya dair olası sonuçlarıyla 

ilgili de bazı değerlendirmelere yer vermiş ve alınan bu karar sayesinde Türkiye’nin Boğazlarla 

ilgili durumunu güvence altına aldığı belirtilmiştir. Türkiye’nin aslında erken bir tarihte savaşa 

dâhil olmayarak müttefikler davasına büyük hizmetler yaptığı yorumunda bulunmuştur. 

Örneğin New York Times, Türk parlamentosunda alınan savaş ilanı kararını okuyucularına 

24 Şubat 1945 tarihli nüshasında, “Türkiye San Francisco’da Müzakere Sandalyesi Kapabilmek 

İçin Mihvere Savaş İlan Ediyor” başlığı altında duyurmuştur. Söz konusu yazıda, Dışişleri 

Bakanı Hasan Saka’nın TBMM’de yaptığı konuşmada, 1 Mart’a kadar Mihver’e savaş ilan 

eden devletlerin San Francisco’da toplanacak konferansa davet edileceğini bildirdiğinden, 

Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun da savaş ilanı konusunda milletvekillerinin desteğini 

istediğinden bahsedilmiştir. Ayrıca Türkiye’de parlamento oturumundan kısa bir süre önce 

Hasan Saka’nın Amerikan Büyükelçisi Steinhardt ile birkaç aydır müzakereleri süren Ödünç 

Verme ve Kiralama Antlaşmasını imzaladığı, bu çakışmanın yetkililer tarafından tesadüf olarak 

nitelendiği belirtilmiştir. Türkiye’nin savaşa katılmasının askerî açıdan ne gibi sonuçlar 

getireceği netlik kazanmasa da alınan kararın ilerleyen günlerde ABD’den Türkiye’ye Ödünç 

Verme ve Kiralama Antlaşması kapsamında gönderilecek malzemelerin sayısını 

arttırabileceğine vurgu yapılmıştır.
80

  

New York Times 27 Şubat tarihli nüshasında, “11. Saat Savaşa Girilmesi Askeri Olmaktan 

Çok Siyasi Anlam Taşıyor” başlığı altında bir makale yayımlamıştır. Söz konusu makalede, 

Türkiye’nin savaşa girmek konusundaki isteksizliğini hiç gizlemediği, iki tarafın baskısına 

rağmen becerikli ve kârlı bir orta yol tutturduğu, kendisine yönelik herhangi bir risk kalmadığı 

ve üç büyük müttefikin tüm tarafsızları San Francisco’dan dışlama tehdidinde bulunduğu bir 

zamanda tarafsızlık politikasını terk ettiği söylenmiştir. Türkiye’nin savaşa katılımının 

sembolik bir anlam taşıdığının ve askeri olarak çok az anlam ifade ettiğinin altı çizilmiştir. 

Çünkü Almanya’nın On İki Ada’daki varlığını sona erdirecek bir operasyon olması durumunda 

Türkiye’ye görev düşeceğini ancak bunun da Yunanistan’ın vetosu ve İngiltere’nin savaş 

sonrası tasarımlarıyla uyumsuzluğu nedeniyle düşük bir olasılık olduğu ifade edilmiştir.
81

  

Aynı gazete bir sonraki gün, “Türkiye’nin Statüsü Üzerine” başlıklı haberde, Türk 

yetkililerinin SSCB’nin Boğazlar üzerindeki olası beklentilerine karşı korunma amaçlı olarak 

BM’ye katıldığını kabul etmediklerine değinmiştir. Türk yetkililerin Almanya ile Japonya’ya 

savaş ilan ederek Türk-İngiliz ittifakına hizmet ettiğine inandığını, alınan karar sayesinde 

Türkiye’nin İngiliz nüfuz alanına girerek kendisine yönelik tehditlere karşı önlem alma amacı 

güttüğü yönündeki fikirleri benimsemediğini söylemiştir.
82
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The Evening Star gazetesi 23 Şubat tarihli nüshasında, Türkiye’nin San Francisco’da 

düzenlenecek Birleşmiş Milletler Konferansı’na katılmayı arzu ettiği için Almanya ile 

Japonya’ya savaş ilan ettiğini belirtmiştir.
83

  

28 Şubat’ta “Değişen Dünya” başlığı ile yayımladığı makalede, Türkiye’nin savaşa dâhil 

olmasının kendisine herhangi bir toprak kazancı sağlamayacağını ifade etmiştir. Ancak alınan 

bu karar sayesinde Türkiye’nin BM’de söz söyleme hakkına kavuşacağına ve kontrolünü 

devam ettirmek istediği Boğazlar konusunda avantaj elde ettiğine vurgu yapmıştır. Çünkü 

Türkiye’nin tarafsızlığını sürdürmesi durumunda Boğazların Birleşmiş Milletler tarafından 

silahsızlandırılması ve tarafsızlaştırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etmiştir. Nitekim 

Türkiye’nin savaşa dâhil olarak böyle bir sürecin önüne geçtiğinin altını çizmiştir.
84

 

The Sunday Star gazetesi, Türkiye’nin savaşa katılımını 25 Şubat’ta “Türkiye Savaşta” 

başlıklı haberle duyurmuştur. Söz konusu haberde, Türkiye’nin iki yıl önce savaşa girmesi 

durumunda savaşın gidişatı üzerinde önemli bir etki yapabileceği üzerinde durmuştur. Özellikle 

Balkanlarda ve Karadeniz’de Nazilere karşı pozitif bir rol oynayabileceği bir zamanda 

gösterdiği tereddütten dolayı Churchill’i hayal kırıklığına uğrattığı ifade edilmiştir. Şu an 

itibarıyla alınan bu kararın yalnızca siyasi bir anlamı olduğuna ve bu sayede Türkiye’nin barış 

masasında söz hakkı kazanacağına değinilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin attığı bu adım sayesinde 

hem Boğazlarla ilgili durumunu güvence altına almış olduğu hem de Moskova ile dostluğunu 

korumanın yolunu bulduğu dile getirilmiştir.
85

  

The Wilmington Morning Star gazetesi, Türkiye’nin Yalta’da tarafsız ülkelerle ilgili alınan 

kararın ardından bir dizi ülke ile birlikte Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ettiğini yazmıştır. 

Mısır ve Ortadoğu ülkelerinin de Türkiye’yi takip edeceğini, Türkiye’nin savaşa dâhil olarak 

Boğazları koruma konusunda avantaj elde ettiğine değinmiştir.
86

 

Aynı gazete 3 Mart tarihli nüshasında “Türkiye’nin Katkısı” başlığıyla yayımladığı 

makalesinde, bazı kesimlerin Türkiye’yi Müttefiklerin zorlaması ve BM’de koltuk kapmak için 

savaşa dâhil olduğu konusunda eleştirdiğini, oysa Türkiye’nin tarafsızlık yerine erken bir 

tarihte savaşa girmesi durumunda sağlayacağı faydanın şüpheli olduğunu yazmıştır. Buna 

gerekçe olarak da Türkiye’nin uçak ve mekanize silah sistemleri konusunda zayıflığı ve 

ABD’nin bu ülkeye kendi ordusunun günlük olarak kullandığı ekipmanın ancak yarısını 

göndermesini göstermiştir. Nitekim Türk ordusunun Balkan istilasında faydalı olma ihtimaline 

karşın Yunanistan ve Ege Adalarını kurtarabileceğinin hiçbir garantisinin olmadığına vurgu 

yapmıştır. Türkiye’nin tarafsızlık politikası sayesinde SSCB’de hızla ilerlemeye başlayan 

Almanlar ile Rommel’in Afrika’daki birliklerinin arasında tampon görevi gördüğüne 

değinmiştir. Türkiye’nin kendisinden istenilen bir tarihte savaşa dâhil olması durumunda 

Nazilerin Türkiye’yi istila edebileceği, buradan Mısır’a ilerleyip Süveyş Kanalı’nı alabileceği 

ve Japonlarla birleşmek üzere doğuya doğru ilerleyebileceğini söyleyerek Türkiye’nin 

tarafsızlık politikasının Müttefikler için daha çok fayda getirdiği üzerinde durmuştur.
87

 

3.2.3. Sovyet Basınında 

Almanya tarafından saldırıya uğradıktan sonra her fırsatta Türkiye’nin savaşa dâhil olmasını 

isteyen ve Türkiye’nin takip ettiği siyasetin Almanya’nın lehine olduğunu iddia eden SSCB’de 

                                                             
83

 The Evening Star, 23 Şubat 1945, s. 1. 
84 The Evening Star, 28 Şubat 1945, s. 10. 
85 The Sunday Star, 25 Şubat 1945, s. 33. 
86 The Wilmington Morning Star, 24 Şubat 1945, s. 1. 
87 The Wilmington Morning Star, 3 Mart 1945, s. 4. 
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basın, Türkiye’nin Mihver’e savaş ilanı kararını çok sade bir haber yaparak geçiştirmiştir. 

TBMM’de yapılan konuşmalarda Türkiye’nin SSCB’nin en çetin günlerinde Türk-Sovyet 

dostluğuna sadık kaldığı yönündeki ifadeler ile Türk basınında yer alan Türkiye’nin SSCB ile 

karşı karşıya gelmemek için savaşa katılmadığı, Almanya’ya karşı yürüttüğü politika 

konusunda Sovyetlerden ilham aldığı yönündeki görüşleri görmezden gelerek Türkiye’nin 

savaşa katılımıyla adeta ilgilenmediğini göstermiştir.  

Örneğin bu konuda Pravda gazetesi, 24 Şubat 1945 tarihli nüshasında, TBMM’nin Almanya 

ve Japonya’ya savaş ilanını oy birliğiyle alındığını yazmıştır. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hasan 

Saka’nın mecliste yaptığı konuşmayı referans göstererek Türkiye’nin 25 Nisan’da San 

Francisco’da düzenlenecek konferansa katılmak istediği için savaşa dâhil olduğunu 

söylemiştir.
88

  

3.2.4. Fransız Basınında 

Savaş yıllarını işgal altında geçiren, işgalden müttefiklerin desteği ile kurtulan, savaş sonrası 

oluşacak yeni dünya düzeninde inisiyatif alabilecek bir noktadan uzak olan Fransa’da basın, 

Türkiye’nin savaşa katılımının siyasi öneminden çok savaş yıllarında izlediği tarafsızlık 

politikasını gündeme getirmiştir. Bazı gazeteler, Türkiye'yi harbe geç katılması sebebiyle 

eleştirmiş, bazı gazeteler de Türkiye'yi eleştirmekle beraber alınan kararın tamamen faydasız 

bir hareket olmadığına değinmiştir. 

Örneğin konuyla alakalı France Tireur gazetesi, “Türkiye Harp İlan Etti” başlıklı haberinde, 

“Hitler orduları Stalingrad’ı kuşatıp İskenderiye’ye dayandığında niceleri gözünü Türkiye’ye 

çevirmişti. Şimdi Sovyet askerleri Berlin’e 40 kilometre mesafede iken, hararetle barış 

konferansı hazırlıkları yapılırken Türkiye öldürücü darbeyi indirerek yardım etmeye karar 

verdi” ifadelerine yer vererek Türkiye’nin geç gelen savaş ilanını ironik bir dille eleştirmiştir. 

Tarafsızlık tavrının anlaşılır olduğu ve savaşın sonunu hızlandıran her şeyin Fransa’da sevinçle 

karşılanacağını belirtmekle birlikte gazete “bizden alkış beklemesinler” demiştir.
89

 

 France Soir gazetesi, Türkiye’nin Paris büyükelçisi olarak görev yapan eski Dışişleri 

Bakanı Numan Menemencioğlu’nun gazeteye verdiği demeci haberleştirmiştir. Demeçte 

Menemencioğlu, Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilanının 1939 yılından bu yana 

izlediği politikayla tutarlı olduğunun altını çizmiş ve “Nasıl tarafsızlık konumu Müttefiklere 

hizmet ettiyse savaş ilanı kararı da savaşın son etabında davaya daha da fazla hizmet 

edecektir” demiştir.
90

 

Le Monde gazetesinde 26 Şubat 1945 tarihinde yayımlanan bir analizde,
 

Türk 

parlamentosunda savaş ilanı için yapılan görüşme ve oylama özetlenmiştir. Ayrıca Fransa’nın 

savaş başlamadan hemen önce Hatay ve İskenderun’un Türkiye’ye iltihakı konusunda yaptığı 

fedakârlık hatırlatılmış, savaş başlamadan 3 yıl önce Türkiye’nin Fransa ve İngiltere sayesinde 

Karadeniz Boğazlarını yeniden silahlandırabildiği iddia edilmiştir. Bu gelişmelere rağmen 

Türkiye’nin Batılı güçlerle yaptığı üçlü dostluk ve ittifak antlaşmasının yükümlülüklerini 

yerine getirmek konusunda, yeterli askeri donanımı olmadığı gerekçesiyle savaşın sonuna 

kadar ayak sürüdüğü iddiasına yer verilmiştir.
91

  

Aynı gazetede 3 Mart’ta yayımlanan “Yunan Basını Türkiye’nin Savaşa Katılımını 

Reddediyor” başlıklı haber gazetenin Türkiye’ye yönelik eleştirel pozisyonu koruduğunu 

                                                             
88 Pravda, 24 Şubat 1945, s. 4.  
89 France Tireur, 24 Şubat 1945, s. 1. 
90 France Soir, 25 Şubat 1945, s. 1.  
91 Le Monde, 26 Şubat 1945. 
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göstermektedir. Haberde On İki Ada ve Ege Adalarının Nazilerden temizlenmesi operasyonuna 

Türkiye’nin katılmasını istemeyen Yunan basınına hak verilmiş ve Yunanistan’ın tarihi 

topraklarının özgürleştirilmesinin Yunan ordusuna bırakılması yönündeki taleplerinin haklı 

olduğuna değinmiştir.
92

  

Bunların dışında Parisien Libre gazetesi, Türkiye’nin savaşa dâhil olma konusunda geç 

kalmış olmakla beraber, hürriyete, demokrasiye ve milletlerarası iş birliğine bağlılığından 

dolayı savaşa katılmasının barışa katkı sağlayacağına dikkat çekmiştir. Le Monde gazetesi, 

Türkiye’nin harp ilanının Rodos ve Ege Denizi’nin diğer adalarında bulunan Alman 

kuvvetlerinin bölgeden tamamen çıkarılmasını kolaylaştıracağı üzerinde durmuştur.  Figaro 

gazetesinde yer alan bir makalede, Türkiye'ye yöneltilen tenkitlere itiraz edilmiştir. Türkiye’nin 

savaşın başından itibaren izlediği ihtiyatlı siyaset sayesinde Almanya’yı Boğazlardan uzakta 

tutarak Müttefiklere daha büyük hizmette bulunduğundan bahsedilmiştir. İhtiyatlı politikasının 

gereği olarak San Francisco Konferansı’na katılmak için Mihver’e savaş ilan ettiği 

söylenmiştir. Böylece Türkiye’nin Balkan Avrupası’nın geleceğinde önemli bir rol 

oynayacağını, şayet Türkiye San Francisco Konferansı’ndan uzakta kalsaydı bu rolünün 

tehlikeye düşeceğini belirtilmiştir.
93

 

3.2.5. Yunan Basınında 

Türkiye’nin savaş öncesinde diplomatik ilişkilerini geliştirdiği, savaşın önemli bölümünü 

Nazi işgali ve direnişle geçiren komşu Yunanistan’da basın, Türkiye’nin savaş ilanı olumlu 

karşılanmakla birlikte bazı gazeteler, kararın Türkiye’nin İngiltere ile yakınlaşma politikasının 

ürünü olduğu ve bir ültimatomla alındığı vurgusunu öne çıkarmıştır. Bazı gazeteler de 

Türkiye’nin Müttefik cephesine katılması sonucunda Yunanistan’ın gerek Balkanları 

ilgilendiren meselelerin çözümünde gerekse San Francisco Konferansı’nda Türkiye ile 

kardeşçe iş birliği yapacağını dile getirmiştir. 

Bu konuda Eleftheria gazetesi, Türkiye’nin 2 Ağustos 1944 tarihinde yine İngiltere’nin 

diplomatik baskısı sonucu Almanya ile diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlatmış, bu hamlenin 

ancak İngiltere ve ABD’nin doğu cephesini açmasıyla geldiğini vurgulamıştır. Gazete 

Türkiye’nin dış politikasını batılı güçlere yakın durmak şeklinde tanımlandığını belirtmiştir. 

Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile imzaladığı ittifak antlaşmasına rağmen gerek İtalya’nın 

savaşa girmesi gerekse Hitler’in Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etmesi karşısında tarafsız 

kalmaya devam ettiğinden bahsetmiştir. Bütün bunlara karşın Türkiye’nin geç gelen savaş 

ilanının İngiltere nezdinde memnuniyet uyandırdığı söylenmiştir.
94

 

Embros gazetesi, Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş açma kararıyla dünya 

çapındaki ihtilaftaki tarafını nihayet netleştirdiğini, pek çok kişiye göre bu kararın İngiltere 

Büyükelçisi’nin ültimatomu sonrasında gerçekleştiğine dikkat çekmiştir.
95

  

Rizospastis gazetesi ise Müttefiklerin San Francisco’da yapılacak BM kuruluş konferansına 

katılım için 1 Mart’a kadar savaş ilanını şart koşmasının ardından Türkiye’den savaş ilanı 

kararı geldiğini yazmıştır. Yunan yetkililerin Türk ordusu tarafından On İki Adalar’da Almanya 

karşıtı bir harekâtı olası görmekle birlikte Türkiye’nin hamlesini tamamen sembolik olarak 

nitelendirdiklerini belirtmiştir.
96

  

                                                             
92 Le Monde, 3 Mart 1945. 
93 Akşam, 4 Mart 1945, s. 2.; Cumhuriyet, 4 Mart 1945, s. 3.;  Tanin, 4 Mart 1945, s. 1, 2.; Ulus, 4 Mart 1945, s. 1, 2. 
94 Eleftheria, 24 Şubat 1945, s. 4.  
95 Embros, 24 Şubat 1945, s. 1.  
96 Rizospastis, 24 Şubat 1945, s. 2.  
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Kathimerini gazetesi, Yunanistan’ın uzun süredir katılmış bulunduğu savaşa müttefik 

Türkiye’nin de hakkı müdafaa edenlerin safında savaşçı sıfatıyla yer aldığını görmekten büyük 

sevinç duyduğunu yazmıştır. Yunanistan’ın Balkanları ilgilendiren meselelerin çözümünde 

Türkiye'nin de kıymetli bir rol oynayacak olmasından dolayı memnunluk duyduğunu 

söylemiştir.
97

 

Politikos gazetesi, Yunanlılar için Türkiye'nin Mihver’e harp ilan etmesinin Batı 

Cephesinde devam eden İngiliz-Amerikan taarruzundan daha büyük bir öneme sahip olduğu 

üzerinde durmuştur. Duygularda, görüşlerde ve hisselerdeki birlik dolayısıyla Türkiye ile 

Yunanistan’ın bölgesel konularda kardeşçe iş birliği yapacağını söylemiştir. Sarsılmaz bir 

azimle Kafkasya'nın, Süveyş'in ve Basra Körfezi’nin müdafaasını sağlayan Türkiye’nin artık 

savaşa faal olarak katılmasının Yunanistan'ın ümitlerini canlandıran bir gelişme olduğunu 

belirtmiştir. Azami derecedeki dostluk münasebetlerinin yanında Türkiye ile Yunanistan'ın 

menfaatlerinin ve endişelerinin birbirine uygun olduğunun altını çizmiştir.
98

 

Anexartisia gazetesi, Türkiye’nin Yunanistan’ın dostu olduğunu ve aldığı harp ilanı 

kararının askeri bakımdan ehemmiyetinin bugün bilinemeyeceğini ama manevi bakımdan çok 

önemli olduğunu söylemiştir. Çünkü 1940’da Yunanistan’ın İtalya’ya tüm hürriyet 

kuvvetlerinin zorbalık ve şiddete karşı birleşeceğini söylediğini, işte şimdi bu sözün yerine 

getirildiği bir gün olduğunu ifade etmiştir. Yunanistan’ın bu olaydan büyük bir memnuniyet 

duyduğunu belirtmiştir.
99

 

3.2.6. Rumen Basınında 

II. Dünya Savaşı'na Mihver’in yanında katılan ve savaştan mağlup ayrılan Romanya’da 

basın, TBMM’nin harp ilanı kararını olumlu karşılamakla beraber, Türkiye’nin Berlin veya 

Viyana üzerine yürümek için değil, San Francisco'ya gitmek için harbe girdiğinden 

bahsetmiştir. Türklerin Rumenler gibi kendilerine sunulan vaatlere inanarak harbe 

sürüklenmediğini yazmıştır. Her zaman barışçıl bir politika izleyen Türkiye’nin BM’ye 

katılmasının doğru bir adım olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca Türkiye'nin Müttefik Devletlerin 

yanında yer alarak tarafsız ülkeleri de böyle bir karar almaya sevk edebileceği ve Balkanların 

geleceği konusunda önemli sonuçlar doğuracağı üzerinde durmuştur.  

Örneğin bu konuda Universul gazetesi, “Türkiye Mihverle Harp Halinde” başlığı altında 

neşrettiği bir makalede, Türkiye’nin tarafsızlığına rağmen gerek batılı devletler gerekse SSCB 

ile dürüst ve samimi münasebet sürdürdüğüne değinmiştir. Her taraftan yapılan çeşitli baskılar 

karşısında Türkiye'nin dayanmak zorunda kaldığı güçlüklerden bahsetmiştir. Mihverin 

mağlubiyetinin muhakkak olması nedeniyle Türkiye'nin kararının harbin neticesi üzerinde 

askeri bakımdan önemli bir tesir yapmasa da siyasi bakımdan büyük bir önem arz ettiğini 

belirtmiştir. Türkiye'nin kararının kendisi için olduğu kadar Balkanların istikbali için de çok 

mühim neticeler doğurabileceğini söylemiştir.
100

  

Ardealul gazetesi, Türkiye'nin harp ilanına karar veren 37’nci devlet olmakla beraber, 

verdiği kararın siyasi ve askeri neticeleri bakımından önemli olduğu üzerinde durmuştur. Bu 

kapsamda Türkiye’nin coğrafi mevkii ve Müslüman âlemindeki nüfus ve itibarı dolayısıyla 

Müslüman memleketleri, İsveç ve Portekiz gibi başka tarafsızları da böyle bir karar vermeye 

sevk edebileceğinden bahsetmiştir. Boğazların açılmasıyla birlikte SSCB’ye harp malzemesi 

                                                             
97 Akşam, 26 Şubat 1945, s. 2.; Cumhuriyet, 26 Şubat 1945, s. 3.; Tanin, 26 Şubat 1945, 1, 2.; Ulus, 26 Şubat 1945, s. 

4.; Vakit, 28 Şubat 1945, s. 1, 4. 
98 Tanin, 2 Mart 1945, s. 2.; Ulus, 2 Mart 1945, s. 5.; Vakit, 2 Mart 1945, s. 4. 
99 Cumhuriyet, 2 Mart 1945, s. 3.; Tanin, 2 Mart 1945, s. 2.; Ulus, 2 Mart 1945, s. 5. 
100 Cumhuriyet, 2 Mart 1945, 1, 3.; Tanin, 2 Mart 1945, s. 2.; Ulus, 2 Mart 1945, s. 5.; Vakit, 2 Mart 1945, s. 4. 
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nakliyatı bakımından yeni imkânlar elde edileceğine değinmiştir. Türkiye’nin siyasi ve iktisadi 

menfaatleri dolayısıyla Balkan meselesinin çözümünde faydalı bir aktör olacağına vurgu 

yapmıştır. Türk milletiyle saygı ve sevgi hisleri içinde yaşamış olan Rumenlerin barış yolunda 

yeni bir adım teşkil eden Türkiye'nin bu hareketini sevinçle karşıladığı belirtilmiştir.
101 

Sennalul gazetesi, Türkiye’nin savaş esnasında takip ettiği siyasetten ve savaşa dâhil 

olmasının önemi üzerinde durmuştur. Türklerin verdiği söze her zaman riayet ettiğini, siyasi 

entrikalar üstadı Almanya Büyükelçisi Von Papen'in baskısı karşısında geri adım atmadığını 

söylemiştir. Türkiye’nin savaşın ilk safhasında tarafsızlık siyasetiyle Müttefiklere önemli 

hizmetlerde bulunduğunu, ikinci safhasında ise gösterdiği ihtiyatkârlığın abartılı olduğunu dile 

getirmiştir. Türkiye’nin savaşa dâhil olmasının askeri sahada kıymetinin küçük olacağını, 

çünkü Sovyet askerlerinin Berlin'in eşiğine vardığını, Amerikan askerlerinin de Kolonya'ya 

doğru ilerlediğini belirtmiştir. Türkiye’nin Berlin veya Viyana üzerine yürümek için değil, San 

Francisco'ya gitmek için harbe girdiğinin altını çizmiştir. Türkiye’nin eskiden olduğu gibi 

barışın tesisinde fayda göstereceğine ve bu nedenle BM’ye katılmasının doğru bir adım 

olduğuna vurgu yapmıştır.
102

 

Drapelul da St Enescu gazetesinde Türkiye’nin ve Romanya’nın II. Dünya Savaşı’nda takip 

ettiği siyaset karşılaştırılmıştır. Yapılan analizde, Türklerin her şeyden önce memleketlerini 

sevdiği için bütün entrikalara, göz kamaştırıcı tekliflere ve geçici hislere karşı direniş 

gösterdiğinden bahsedilmiştir. Buna karşılık Rumenlerin kendilerine sunulan vaatlere inanarak 

harbe sürüklendiği belirtilmiştir. Rumenlerin ülke menfaatlerine hizmet etmeyi ve Rumen kanı 

akıtmamayı öğrenecekleri yerde Alman kanı akıtmamak için Almanlara hizmet ettiği ifade 

edilmiştir. Türklerin Rumenler kadar büyük tehlikeler karşısında kalmasına rağmen şahsi 

menfaatler yerine toplumun menfaatlerini ön plana alarak doğru bir siyaset izlediğine vurgu 

yapılmıştır. Söz konusu siyaset sayesinde Türk milletinin bugün toprak bütünlüğüne 

dokunulmamış, zenginlikleri çalınmamış, haysiyet ve hürriyetini muhafaza eden yüksek bir 

varlık konumunda olduğu söylenmiştir.
103

 

3.2.7. İsviçre Basınında 

II. Dünya Savaşı’nda bağımsızlığını koruyan İsviçre’de basın, Türkiye’nin Mihver 

devletlerine harp ilan etmesini beklenen bir gelişme olarak görmüş ve alınan kararı, geleceğini 

demokrasi cephesine bağlayan Türkiye’nin Müttefik Devletler safına geçmesi olarak 

değerlendirmiştir. Türkiye’nin savaşa katılma konusunda geç kalmasına rağmen yine de BM 

Konferansı’na katılacağı ve bunun olumlu sonuçları olacağı üzerinde durmuştur. 

Örneğin bu konuda La Tribune De Geneve gazetesi, Türkiye’nin, Yalta Konferansı kararları 

İngiltere tarafından kendisine bildirildikten sonra yani bir İngiliz girişimi sonucu savaşa dâhil 

olduğunu yazmıştır. Fakat Türkiye’nin attığı bu adımın savaşın seyrini değiştirme hususunda 

hiçbir işe yaramayacağı için geç kalınmış bir hamle olduğundan bahsetmiştir. Dışişleri Bakanı 

Hasan Saka'nın Türkiye'nin İngiliz ittifakına bağlı olduğu yönündeki sözlerini manalı 

bulmuştur. Nihayetinde Türkiye’nin aldığı bu karar sayesinde BM Konferansı’na kabul 

edileceğini ve böylece Doğu Akdeniz'in geleceğini ilgilendiren meselelerin genel bir anlaşma 

yoluyla çözümlenebileceğini belirtmiştir.
104

 

                                                             
101 Ulus, 4 Mart 1945, s. 2.; Vakit, 4 Mart 1945, s. 1, 4. 
102 Cumhuriyet, 4 Mart 1945, s. 1, 3.; Tanin, 4 Mart 1945, s. 2.; Ulus, 4 Mart 1945, s. 2.; Vakit, 4 Mart 1945, s. 4. 
103 Tanin, 13 Mart 1945, s. 1, 6. 
104 Akşam, 27 Şubat 1945, s. 2.; Cumhuriyet, 27 Şubat 1945, s. 3.; Tanin, 27 Şubat 1945, s. 6.; Ulus, 27 Şubat 1945, 
s. 4.; Vakit, 27 Şubat 1945, s. 4. 
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La Suisse gazetesi, Türkiye’nin harbe girmesi münasebetiyle neşrettiği makalede, 

Türkiye’nin savaşa girmek hususunda verdiği kararın Arap memleketlerinin verdiği karardan 

daha az hayret uyandıracak mahiyette olduğunu söylemiştir. Çünkü Türkiye’nin 1939 yılından 

beri Fransa ve İngiltere’nin müttefiki olduğunu, 1940-1941 yılında Türkiye’nin harbe girmesi 

söz konusu olunca bu müttefiklerden birinin harpten çıkmış, diğerinin ise Türkiye’ye yardım 

edemeyecek bir durumda olduğundan bahsetmiştir. Türkiye’nin ancak Almanlar, Sovyet 

topraklarından çekilmeye başladığı zaman İngiltere ile ittifakı yeniden canlandırabildiğine 

değinmiştir. TBMM’nin aldığı kararın savaşın gidişatı üzerine önemli bir rolü olmamakla 

beraber Türkiye’nin San Francisco Konferansı’na iştirak etmesini sağladığı için Doğu Akdeniz 

ile ilgili meselelerde gerek kendisi gerekse İngiltere için önemli olduğunu söylemiştir.
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National Zeitung gazetesi, Türkiye’nin ordusunu savaşa göndermek için değil harp sonrası 

antlaşmalar yapılırken menfaatlerini korumak için Mihvere savaş ilan ettiğini yazmıştır. Ayrıca 

İngiltere'nin Akdeniz ile ilgili meselelerde Türkiye’nin de olmasını istediği için kendisinden 

harp ilan etmesini istediğini belirtmiştir. Savaş ilanı kararının çok düşünülmüş bir diplomatik 

hareket olarak telakki edilebileceğinin altını çizmiştir. Çünkü Türkiye’nin şimdiye kadar harbe 

girmeyerek 1916’da Romanya ve 1940’ta İtalya tarafından çok erken veya çok geç harbe 

girmek gibi yapılan hataları yapmadığını ifade etmiştir.
106 

3.2.8. Polonya Basınında 

II. Dünya Savaşı’nda hem Almanya’nın hem de SSCB’nin işgaline uğrayan Polonya’da 

Polska gazetesi, “Türkiye Harpte” başlıklı yazısında, savaşın açıkça sonuna yaklaştığı şu anda, 

Türkiye'nin kararının dünyada pek derin bir tesir hasıl etmediğini söylemiştir. Bununla beraber, 

Türklerin bu kararı herhangi bir askeri amaçla değil, Müttefikler tarafından harbe katılması 

yolunda davet geldiği için aldığının altını çizmiştir. Çünkü “Başkaları tarafından kazanılmış 

bir harbe son dakikada ve bir tehlike kalmadığı bir zaman girmek mağrur Türk Milletinin 

seciyesine uymaz” demiştir. Bu şartlar altında Müttefiklerin Türkiye’yi sadece harbe geç girmiş 

olması sebebiyle kusurlu görmesinin yanlış bir yaklaşım olacağını, eğer ortada bir hata varsa 

bunun Türkiye’den değil Müttefiklerinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Türkiye’nin izlediği 

tarafsızlıkla Müttefiklere büyük fayda sağladığını, bu faydaları küçümsemenin doğru 

olmayacağının altını çizmiştir. Çünkü Türkiye’nin 1941’de harbe girmesi durumunda Almanya 

tarafından kolayca yenileceğini ve savaşın gidişatının tamamen değişeceğini, bu durumun 

Müttefikler açısından kötü sonuçlar doğuracağını belirtmiştir.
 
Şartların değiştiği ve Türkiye’nin 

Balkanlara karşı yapılacak bir hücum için sıçrama tahtası olarak çok faydalı olabileceği bir 

zamanda ise yapılan planın Müttefiklerin Sovyet nüfuz bölgesi olarak tanıdıkları Balkanları 

istila planından vazgeçmesi sebebiyle uygulanmadığını dile getirmiştir. Ayrıca, Müttefiklerin 

Avrupa politikasının Türkleri harbe katılmaya teşvik edecek mahiyette olmadığını söylemiştir. 

Bu durum karşısında realist olan Türklerin haklı olarak, “En fena durumda bulunanlar küçük 

müttefiklerdir, düşman devletlerin vaziyeti daha iyidir, tarafsız devletlerin vaziyeti ise 

hepsinden iyidir” şeklinde bir tespitte bulunduğunu iddia etmiştir. Nihayetinde Türkiye’nin 

barış görüşmelerine iştirak etmeyi arzu ettiği için tarafsızlıktan vazgeçtiğine, hiç kimsenin 

Türkiye'nin BM safına katılmasını Polonya milleti kadar sevinçle karşılamayacağına vurgu 

yapmıştır. Buna gerekçe olarak da iki ülkenin uluslararası meselelerin çözümünde aynı fikirleri 

savunmasını göstermiştir.
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Bunların dışında Türk basınının ABD kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türkiye’nin 

Mihver’e savaş ilanı hakkında Japon radyosu, Japonya'nın Türkiye'ye hemen harp ilan 

edeceğini ve Japon Dışişleri Bakanı’nın lüzumlu tedbirleri almakta olduğunu bildirmiştir.
108

 

Sonuç 

II. Dünya Savaşı’na katılması yolunda kendisine yapılan baskıları izlediği denge politikası 

sayesinde savuşturmayı başaran Türkiye’nin Müttefiklerin savaşı kazanacağının kesinleştiği bir 

dönemde Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesi hem ulusal hem de yabancı basında çeşitli 

yorumlara yol açmıştır.  

Türk basını alınan kararın oybirliğiyle alındığının altını çizmiş, isabetliliğinin yanında tüm 

dünyadan destek gördüğü izlenimini güçlendirmek için dış basında çıkmış çok sayıda haber ve 

analizi aktarmıştır. Konuyu köşesine taşıyan yazarlar ilk olarak savaş ilanının altında yatan 

neden olarak Türkiye’nin savaş sonrası koşullara kendini uyarlama çabasından ziyade ülkenin 

demokratik ve barış yanlısı ülkelerle aynı cephede olmasını ön plana çıkarmışlardır. İkinci 

olarak Mihver’e savaş ilanı kararının Türkiye’ye yeni bir dünya düzeni esaslarının tespiti 

sırasında layık olduğu söz hakkını alma ve ülkesinin çıkarlarını savunma gibi konularda büyük 

faydalar sağlayacağına vurgu yapmışlardır. Son olarak da Türkiye’nin Müttefiklere yeteri kadar 

yardım etmediği, savaşa geç katıldığı, San Francisco Konferansı’na davet edilmesinin doğru 

olmadığı yönündeki iddiaları çürütme yönünde bir politika takip etmişlerdir.  

Yabancı basın ise Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılımını ilk önce savaşın genel seyri 

açısından değerlendirmiştir. Bu doğrultuda yapılan yorumlarda, Türkiye’nin Mihver’e savaş 

ilanı kararı, BM Kuruluş Konferansı’na katılmak gibi bazı siyasi hesaplar neticesinde ortaya 

çıkan gecikmiş bir adım olarak görülmüştür. Türkiye’nin ordusunu savaşa göndermek için değil 

Müttefikler tarafından harbe katılması yolunda davet geldiği ve harp sonrası antlaşmalar 

yapılırken menfaatlerini korumak için savaş ilan ettiği dile getirilmiştir. Yabancı basın ikinci 

olarak, Türkiye’nin savaş ilanı kararını kendi ülkelerinin içinde bulunduğu durum çerçevesinde 

yorumlamıştır.  

Örneğin bu konuda dört büyük Müttefik devlet içerisinde Türkiye’ye yönelik en olumlu 

hava İngiliz basınında görülmüştür. Türkiye’nin savaş esnasında İngiltere’ye karşı takındığı 

dostane tutum ve yaptığı seferberlik sayesinde Alman taarruzunu önlenmesi sebebiyle savaş 

ilanı kararının İngiliz halkı tarafından olumlu karşılanacağını yazmıştır. Özellikle alınan bu 

kararın savaş sonrası dönemde gerek bölgesel gerekse ekonomik konularda Türkiye ile 

İngiltere arasında daha yakın bir iş birliğinin önünü açacağını belirterek İngiltere için faydalı 

olduğunun altını çizmiştir. 

Fransa basını Türkiye’nin savaşa katılımına muhalefet etmemekle beraber Türkiye’nin geç 

gelen savaş ilanını eleştirmiştir. Hatta Türkiye’nin Fransa’nın yaptığı fedakârlık sonucu Hatay 

ve İskenderun’u topraklarına katmasına, Türk-İngiliz-Fransız İttifak Antlaşması sayesinde 

Karadeniz Boğazlarını yeniden silahlandırabilmesine rağmen ittifak antlaşmasının 

yükümlülüklerini yerine getirmeyerek hayal kırıklığına yol açtığını ifade etmiştir.  

Sovyet basını Türkiye’nin savaş ilanı konusunda çok sade bir haber yaparak adeta alınan bu 

kararın kendisi açısından hiçbir şey ifade etmediğini göstermiş ve Türk-Sovyet ilişkilerinde 

fırtına öncesi sessizlik izlenimi yaratmıştır. ABD basınından New York Times da Türkiye’nin 

Mihver’e savaş açması sebebiyle ABD Hükümeti’nin Türkiye’ye Ödünç Verme ve Kiralama 

Antlaşması kapsamında daha fazla malzeme gönderebileceğine vurgu yapmıştır. 
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Yunan basını, Türkiye’nin Müttefik cephesine katılması sonucunda Yunanistan’ın gerek 

Balkanları ilgilendiren meselelerin çözümünde gerekse Barış Konferansı esnasında Türkiye ile 

kardeşçe iş birliği yapacağı üzerinde durmuştur. Rumen basını, Türkiye’nin Romanya’nın 

yaptığı hataları yapmayarak bugün toprak bütünlüğüne dokunulmamış, zenginlikleri 

çalınmamış, haysiyet ve hürriyetini muhafaza eden yüksek bir varlık konumunda olduğunu 

söylenmiştir.  

Nihayetinde Türkiye’nin, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek II. Dünya Savaşı’na 

katılmasını gerek ulusal gerekse yabancı basın kendi ülkelerindeki genel durum açısından 

değerlendirmiştir. Bu konuda yaptıkları analizler, savaş sonrası dünyada meydana gelecek yeni 

siyasi dengelere ilişkin önemli ipuçlarını barındırmıştır. 
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